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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.578

“Regulamenta o Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas, no âmbito do Poder Executivo do Município 
de Barbacena e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Federal nº 12.462, de 04.08.2011, e na forma do art. 
26, I, da Constituição do  Município de Barbacena, 

DECRETA:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Decreto regulamenta a realização do Re-
gime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, de 
que trata a Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 
2011, no âmbito do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º O RDC tem por objetivos:
I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a 
competitividade entre os licitantes;
II - promover a troca de experiências e tecnologias 
em busca da melhor relação entre custos e benefícios 
para o setor público;
III - incentivar a inovação tecnológica; e
IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitan-
tes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Ad-
ministração Pública.
Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as 
seguintes definições:
I - empreitada integral: quando se contrata um empre-
endimento em sua integralidade, compreendendo a 
totalidade das etapas de obras, serviços e instalações 
necessárias, sob inteira responsabilidade da contrata-
da até a sua entrega ao contratante em condições de 
entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos 
e legais para sua utilização em condições de seguran-
ça estrutural e operacional e com as características 
adequadas às finalidades para a qual foi contratada;
II - empreitada por preço global: quando se contrata 
a execução da obra ou do serviço por preço certo e 
total;
III - empreitada por preço unitário: quando se contra-
ta a execução da obra ou do serviço por preço certo 
de unidades determinadas;
IV - contratação integrada: quando o objeto da con-
tratação integrada compreende a elaboração e o 
desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a 
execução de obras e serviços de engenharia, a mon-
tagem, a realização de testes, a pré-operação e todas 
as demais operações necessárias e suficientes para 
entrega final do objeto.
V - projeto básico: conjunto de elementos necessários 
e suficientes, com nível de precisão adequado, para, 
observado o disposto no parágrafo único deste artigo:
a) caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
com base nas indicações dos estudos técnicos preli-
minares;
b) assegurar a viabilidade técnica e o adequado trata-
mento do impacto ambiental do empreendimento; e
c) possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço 
e a definição dos métodos e do prazo de execução;
VI - projeto executivo: conjunto dos elementos neces-
sários e suficientes à execução completa da obra, de 
acordo com as normas técnicas pertinentes; e
VII - tarefa: quando se ajusta mão de obra para pe-
quenos trabalhos por preço certo, com ou sem forne-
cimento de materiais.
Parágrafo único. O projeto básico referido no inciso V 
do caput deste artigo deverá conter, no mínimo, sem 
frustrar o caráter competitivo do procedimento licita-
tório, os seguintes elementos:
I - desenvolvimento da solução escolhida de forma a 
fornecer visão global da obra e identificar seus ele-
mentos constitutivos com clareza;
II - soluções técnicas globais e localizadas, suficiente-
mente detalhadas, de forma a restringir a necessidade 
de reformulação ou de variantes durante as fases de 

elaboração do projeto executivo e de realização das 
obras e montagem a situações devidamente compro-
vadas em ato motivado da Administração Pública;
III - identificação dos tipos de serviços a executar e 
de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem 
como especificações que assegurem os melhores re-
sultados para o empreendimento;
IV - informações que possibilitem o estudo e a dedu-
ção de métodos construtivos, instalações provisórias e 
condições organizacionais para a obra;
V - subsídios para montagem do plano de licitação e 
gestão da obra, compreendendo a sua programação, 
a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização 
e outros dados necessários em cada caso, exceto, em 
relação à respectiva licitação, na hipótese de contra-
tação integrada;
VI - orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e forneci-
mentos propriamente avaliados.
Art. 4º O RDC poderá ser adotado nas licitações e con-
tratos necessários à realização:
I - das ações integrantes do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC;
II - das obras e serviços de engenharia no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS;
III - das obras e serviços de engenharia no âmbito dos 
sistemas públicos de ensino;
IV - das obras e serviços de engenharia para constru-
ção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais 
e unidades de atendimento socioeducativo.
§ 1º A opção pelo RDC deverá constar de forma ex-
pressa do instrumento convocatório e resultará no 
afastamento das normas contidas na Lei federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, exceto nos casos ex-
pressamente previstos neste Decreto.
§ 2º Em observância ao princípio da publicidade, a 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão torna-
rá disponível no endereço eletrônico: www.barbacena.
mg.gov.br, a relação das licitações realizadas por meio 
do RDC.
§ 3º O rol de aplicação do RDC previsto nos incisos I a 
IV, poderá ser ampliado ou reduzido, caso haja altera-
ção na Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.
Art. 5º As licitações e contratações realizadas em con-
formidade com o RDC deverão observar os princípios 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 
administrativa, da economicidade, do desenvolvimen-
to nacional sustentável, da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo.
Art. 6º Nas licitações e contratos de que trata este 
Decreto serão observadas as seguintes diretrizes:
I - padronização do objeto da contratação relativa-
mente às especificações técnicas e de desempenho 
e, quando for o caso, às condições de manutenção, 
assistência técnica e de garantia oferecidas;
II - padronização de instrumentos convocatórios e mi-
nutas de contratos, previamente aprovados pela Con-
sultoria Geral do Município – CGM;
III - busca da maior vantagem para a Administração 
Pública, considerando custos e benefícios, diretos e 
indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, 
inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento 
de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômi-
ca e a outros fatores de igual relevância;
IV - condições de aquisição, de seguros e de paga-
mento compatíveis com as do setor privado, inclusive 
mediante pagamento de remuneração variável confor-
me desempenho, na forma do art. 85 deste Decreto;
V - utilização, sempre que possível, nas planilhas de 
custos constantes das propostas oferecidas pelos 
licitantes, de mão de obra, materiais, tecnologias e 
matérias-primas existentes no local da execução, con-
servação e operação do bem, serviço ou obra, desde 
que não se produzam prejuízos à eficiência na execu-
ção do respectivo objeto e que seja respeitado o limite 
do orçamento estimado para a contratação; e
VI - parcelamento do objeto, visando à ampla partici-
pação de licitantes, sem perda de economia de escala.
§ 1º As contratações realizadas com base no RDC de-
vem respeitar, especialmente, as normas relativas à:
I - disposição final ambientalmente adequada dos resí-
duos sólidos gerados pelas obras contratadas;
II - mitigação por condicionantes e compensação am-

biental, que serão definidas no procedimento de licen-
ciamento ambiental;
III - utilização de produtos, equipamentos e serviços 
que, comprovadamente, reduzam o consumo de ener-
gia e recursos naturais;
IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da 
legislação urbanística;
V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arque-
ológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do 
impacto direto ou indireto causado pelas obras con-
tratadas; e
VI - acessibilidade para o uso por pessoas com defici-
ência ou com mobilidade reduzida.
§ 2º O impacto negativo sobre os bens do patrimônio 
cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados 
deverá ser compensado por meio de medidas deter-
minadas pela autoridade responsável, na forma da 
legislação aplicável.
Art. 7º O objeto da licitação deverá ser definido de 
forma clara e precisa no instrumento convocatório, 
vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias.
Art. 8º Observado o disposto no §4º, o orçamento 
previamente estimado para a contratação será tor-
nado público apenas e imediatamente após o encer-
ramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do 
detalhamento dos quantitativos e das demais infor-
mações necessárias para a elaboração das propostas.
§ 1º Nas hipóteses em que for adotado o critério de 
julgamento por maior desconto, a informação de que 
trata o caput constará do instrumento convocatório.
§ 2º No caso de julgamento por melhor técnica, o 
valor do prêmio ou da remuneração será incluído no 
instrumento convocatório.
§ 3º No caso de julgamento por maior oferta, o valor 
mínimo de arrematação será incluído no instrumento 
convocatório.
§ 4º Se não constar do instrumento convocatório, a 
informação referida no caput possuirá caráter sigiloso 
e será disponibilizada estrita e permanentemente aos 
órgãos de controle externo e interno.
Art. 9º No caso de licitação para aquisição de bens, 
a Administração Pública do Poder Executivo poderá:
I - indicar marca ou modelo, desde que formalmente 
justificado, nas seguintes hipóteses:
a) em decorrência da necessidade de padronização do 
objeto
b) quando determinada marca ou modelo comerciali-
zado por mais de um fornecedor for a única capaz de 
atender às necessidades da Administração Pública do 
Poder Executivo; ou
c) quando a descrição do objeto a ser licitado puder 
ser melhor compreendida pela identificação de deter-
minada marca ou modelo aptos a servir como referên-
cia, situação em que será obrigatório o acréscimo da 
expressão “ou similar ou de melhor qualidade”;
II - exigir amostra do bem no procedimento de pré-
-qualificação, na fase de julgamento das propostas ou 
de lances, desde que justificada a necessidade da sua 
apresentação;
III - solicitar a certificação da qualidade do produto 
ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto 
ambiental, por qualquer instituição oficial competente 
ou por entidade credenciada; e
IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade 
emitida pelo fabricante, que assegure a execução do 
contrato, no caso de licitante revendedor ou distribui-
dor.
Art. 10 Na execução indireta de obras e serviços de 
engenharia, são admitidos os seguintes regimes:
I - empreitada por preço unitário;
II - empreitada por preço global;
III - contratação por tarefa;
IV - empreitada integral; ou
V - contratação integrada.
§ 1º Nas licitações e contratações de obras e serviços 
de engenharia serão adotados, preferencialmente, os 
regimes discriminados nos incisos II, IV e V do caput .
§ 2º No caso de inviabilidade da aplicação do disposto 
no § 1º, poderá ser adotado outro regime previsto no 
caput, hipótese em que serão inseridos nos autos do 
procedimento os motivos que justificaram a exceção.
§ 3º O custo global de obras e serviços de engenharia 
deverá ser obtido a partir de custos unitários de insu-
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mos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus 
correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), no caso 
de construção civil em geral, ou na tabela do Sistema 
de Custos de Obras Rodoviárias (SICRO), no caso de 
obras e serviços rodoviários.
§ 4º No caso de inviabilidade da definição dos custos 
consoante o disposto no § 3º, a estimativa de custo 
global poderá ser apurada por meio da utilização de 
dados contidos em tabela de referência formalmente 
aprovada por órgãos ou entidades da Administração 
Pública Federal, em publicações técnicas especializa-
das, em sistema específico instituído para o setor ou 
em pesquisa de mercado.
§ 5º No caso de contratações realizadas com recursos 
do tesouro estadual ou municipal, o custo global de 
obras e serviços de engenharia a que se refere o § 3º 
poderá ser obtido a partir de outros sistemas de cus-
tos já adotados pela Administração Pública do Poder 
Executivo Estadual, desde que aceito pelo Tribunal de 
Contas do Estado.
§ 6º Nas licitações para a contratação de obras e servi-
ços, com exceção daquelas onde for adotado o regime 
previsto no inciso V do caput, deverá haver projeto 
básico aprovado pela autoridade competente, dispo-
nível para exame dos interessados em participar do 
processo licitatório.
§ 7º É vedada a realização, sem projeto executivo, de 
obras e serviços de engenharia para cuja concretiza-
ção tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o 
regime adotado.
Art. 11 É vedada a participação direta ou indireta nas 
licitações de que trata este Decreto:
I - da pessoa física ou jurídica que elaborar o projeto 
básico ou executivo correspondente;
II - da pessoa jurídica que participar de consórcio res-
ponsável pela elaboração do projeto básico ou execu-
tivo correspondente;
III - da pessoa jurídica da qual o autor do projeto bási-
co ou executivo seja administrador, sócio com mais de 
5% (cinco por cento) do capital votante, controlador, 
gerente, responsável técnico ou subcontratado; ou
IV - do servidor, empregado ou ocupante de cargo em 
comissão do órgão ou entidade contratante ou res-
ponsável pela licitação.
§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos I, II e III do 
caput no caso das contratações integradas.
§ 2º O disposto no caput não impede, nas licitações 
para a contratação de obras ou serviços, a previsão 
de que a elaboração de projeto executivo constitua 
encargo do contratado, consoante preço previamente 
fixado pela Administração Pública do Poder Executivo.
§ 3º É permitida a participação das pessoas físicas ou 
jurídicas de que tratam os incisos II e III do caput em 
licitação ou na execução do contrato, como consultor 
ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento, exclusivamente a serviço da Adminis-
tração Pública do Poder Executivo.
§ 4º Para fins do disposto neste artigo, considera-se 
participação indireta a existência de qualquer vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira 
ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos 
de bens e serviços a estes necessários.
§ 5º O disposto no § 4º aplica-se aos membros da 
comissão de licitação.

CAPÍTULO II
DAS FASES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Art. 12 O procedimento de licitação de que trata este 
Decreto observará as seguintes fases, nesta ordem:
I - preparatória;
II - publicação do instrumento convocatório;
III - apresentação de propostas ou lances;
IV - julgamento;
V - habilitação;
VI - recursal; e
VII - encerramento.
Parágrafo único. A fase de que trata o inciso V do 
caput poderá, mediante ato motivado, anteceder as 
referidas nos incisos III e IV do caput, desde que ex-
pressamente previsto no instrumento convocatório.

CAPÍTULO III
DA FASE INTERNA

Seção I
Dos atos preparatórios

Art. 13 Na fase preparatória, a Administração Pública 
do Poder Executivo elaborará os atos e expedirá os 
documentos necessários para caracterização do obje-
to a ser licitado e para definição dos parâmetros do 
certame, tais como:
I - justificativa da contratação e da adoção do RDC;
II - definição:
a) do objeto da contratação;
b) do orçamento e preço de referência, remuneração 
ou prêmio, conforme critério de julgamento adotado;
c) dos requisitos de conformidade das propostas;
d) dos requisitos de habilitação;
e) das cláusulas que deverão constar do contrato, in-
clusive as referentes a sanções e, quando for o caso, a 
prazos de fornecimento; e
f) do procedimento da licitação, com a indicação da 
forma de execução, do modo de disputa e do critério 
de julgamento;
III - justificativa técnica, com a devida aprovação da 
autoridade competente, no caso de adoção da inver-
são de fases prevista no parágrafo único do art. 12;
IV - justificativa para:
a) a fixação dos fatores de ponderação na avaliação 
das propostas técnicas e de preço, quando escolhido o 
critério de julgamento por técnica e preço;
b) a indicação de marca ou modelo;
c) a exigência de amostra;
d) a exigência de certificação de qualidade do produto 
ou do processo de fabricação; e
e) a exigência de carta de solidariedade emitida pelo 
fabricante;
V - indicação da fonte de recursos suficiente para a 
contratação;
VI - declaração de compatibilidade com o plano pluria-
nual, no caso de investimento cuja execução ultrapas-
se um exercício financeiro;
VII - termo de referência que contenha conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de pre-
cisão adequado, para caracterizar os serviços a serem 
contratados ou os bens a serem fornecidos;
VIII - projeto básico ou executivo para a contratação 
de obras e serviços de engenharia;
IX - justificativa da vantajosidade da divisão do objeto 
da licitação em lotes ou parcelas para aproveitar as 
peculiaridades do mercado e ampliar a competitivida-
de, desde que a medida seja viável técnica e econo-
micamente e não haja perda de economia de escala;
X - instrumento convocatório;
XI - minuta do contrato; e
XII - ato de designação da comissão de licitação.
Art. 14 O termo de referência, projeto básico ou pro-
jeto executivo poderá prever requisitos de sustenta-
bilidade ambiental, em consonância comlegislações 
específicas.

Seção II
Da Comissão de Licitação

Art. 15 As licitações serão processadas e julgadas por 
comissão permanente ou especial.
§ 1º As comissões de que trata o caput serão compos-
tas por, no mínimo, três membros tecnicamente quali-
ficados, sendo a maioria deles servidores ou emprega-
dos públicos pertencentes aos quadros permanentes 
dos órgãos ou entidades responsáveis pela licitação.
§ 2º Os membros da comissão de licitação responde-
rão solidariamente por todos os atos praticados pela 
comissão, salvo se posição individual divergente es-
tiver registrada na ata da reunião em que adotada a 
decisão.
Art. 16 São competências da comissão de licitação:
I - elaborar as minutas dos editais e contratos ou utili-
zar minuta padrão, e submetê-las à Consultoria Geral 
do Município;
II - processar licitações, receber e responder a pedi-
dos de esclarecimentos, receber e decidir as impugna-
ções contra o instrumento convocatório;
III - receber, examinar e julgar as propostas confor-
me requisitos e critérios estabelecidos no instrumento 
convocatório;
IV - desclassificar propostas nas hipóteses previstas 
no art. 53;
V - receber e examinar os documentos de habilitação, 
declarando habilitação ou inabilitação de acordo com 

os requisitos estabelecidos no instrumento convoca-
tório;
VI - receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, 
se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los à auto-
ridade competente;
VII - dar ciência aos interessados das decisões adota-
das nos procedimentos;
VIII - encaminhar os autos da licitação à autoridade 
competente para adjudicar o objeto, homologar a li-
citação e convocar o vencedor para a assinatura do 
contrato;
IX - propor à autoridade competente a revogação ou a 
anulação da licitação; e
X - propor à autoridade competente a aplicação de 
sanções.
§ 1º É facultado à comissão de licitação, em qualquer 
fase da licitação, promover as diligências que entender 
necessárias.
§ 2º É facultado à comissão de licitação, em qualquer 
fase da licitação, desde que não seja alterada a subs-
tância da proposta, adotar medidas de saneamento 
destinadas a esclarecer informações, corrigir impro-
priedades na documentação de habilitação ou com-
plementar a instrução do processo.

Seção III
Do instrumento convocatório

Art. 17 O instrumento convocatório definirá:
I - o objeto da licitação;
II - a forma de execução da licitação, eletrônica ou 
presencial;
III - o modo de disputa, aberto, fechado ou com com-
binação, os critérios de classificação para cada etapa 
da disputa e as regras para apresentação de propostas 
e de lances;
IV - os requisitos de conformidade das propostas;
V - o prazo de apresentação de proposta pelos licitan-
tes, que não poderá ser inferior aos prazos previstosno 
art. 20;
VI - os critérios de julgamento e os critérios de de-
sempate;
VII - os requisitos de habilitação;
VIII - a exigência, quando for o caso:
a) de marca ou modelo;
b) de amostra;
c) de certificação de qualidade do produto ou do pro-
cesso de fabricação; e
d) de carta de solidariedade emitida pelo fabricante;
IX - o prazo de validade da proposta;
X - os prazos e meios para apresentação de pedidos 
de esclarecimentos, impugnações e recursos;
XI - os prazos e condições para a entrega do objeto;
XII - as formas, condições e prazos de pagamento, 
bem como o critério de reajuste, quando for o caso;
XIII - a exigência de garantias e seguros, quando for 
o caso;
XIV - os critérios objetivos de avaliação do desempe-
nho do contratado, bem como os requisitos da remu-
neração variável, quando for o caso;
XV - as sanções;
XVI - a opção pelo RDC; e
XVII - outras indicações específicas da licitação.
§ 1º Integram o instrumento convocatório, como ane-
xos:
I - o termo de referência mencionado no inciso VII 
do caput do art. 13, o projeto básico ou executivo, 
conforme o caso;
II - a minuta do contrato;
III - o acordo de nível de serviço, quando for o caso; e
IV - as especificações complementares e as normas 
de execução.
§ 2º No caso de obras ou serviços de engenharia, o 
instrumento convocatório conterá ainda:
I - o cronograma de execução, com as etapas neces-
sárias à medição, ao monitoramento e ao controle das 
obras;
II - a exigência de que os licitantes apresentem, em 
suas propostas, a composição analítica do percentual 
dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encar-
gos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que 
o compõem, exceto no caso da contratação integrada 
prevista no art. 9º da Lei nº 12.462, de 2011; e
III - a exigência de que o contratado conceda livre 
acesso aos seus documentos e registros contábeis, re-
ferentes ao objeto da licitação, para os servidores ou 
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empregados do órgão ou entidade contratante e dos 
órgãos de controle interno e externo.
Art. 18 O orçamento previamente estimado para a 
contratação será tornado público apenas e imediata-
mente após o encerramento da licitação, sem prejuízo 
da divulgação no instrumento convocatório do deta-
lhamento dos quantitativos e das demais informações 
necessárias para a elaboração das propostas.
§ 1º O orçamento previamente estimado estará dis-
ponível permanentemente aos órgãos de controle ex-
terno e interno.
§ 2º O instrumento convocatório deverá conter:
I - o orçamento previamente estimado, quando adota-
do o critério de julgamento por maior desconto;
II - o valor da remuneração ou do prêmio, quando 
adotado o critério de julgamento por melhor técnica 
ou conteúdo artístico; e
III - o preço mínimo de arrematação, quando adotado 
o critério de julgamento por maior oferta.
Art. 19 A possibilidade de subcontratação de parte da 
obra ou dos serviços de engenharia deverá estar pre-
vista no instrumento convocatório.
§ 1º A subcontratação não exclui a responsabilidade 
do contratado perante a Administração Pública do Po-
der Executivo Estadual quanto à qualidade técnica da 
obra ou do serviço prestado.
§ 2º Quando permitida a subcontratação, o contratado 
deverá apresentar documentação do subcontratado 
que comprove sua habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e a qualificação técnica necessária à execução 
da parcela da obra ou do serviço subcontratado.

Seção IV
Da Publicação

Art. 20 Será dada ampla publicidade aos procedimen-
tos licitatórios, devendo ser adotados os seguintes 
prazos mínimos para apresentação de propostas, con-
tados a partir da data de publicação do instrumento 
convocatório:
I - para aquisição de bens:
a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotados os critérios 
de julgamento pelo menor preço ou pelo maior des-
conto; e
b) 10 (dez) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas 
pela alínea “a” deste inciso;
II - para a contratação de serviços e obras:
a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotados os crité-
rios de julgamento pelo menor preço ou pelo maior 
desconto; e
b) 30 (trinta) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas 
pela alínea “a” deste inciso;
III - para licitações em que se adote o critério de jul-
gamento pela maior oferta: 10 (dez) dias úteis; e
IV - para licitações em que se adote o critério de jul-
gamento pela melhor combinação de técnica e preço, 
pela melhor técnica ou em razão do conteúdo artísti-
co: 30 (trinta) dias úteis.
Art. 21 A publicidade do instrumento convocatório, 
sem prejuízo da faculdade de divulgação direta aos 
fornecedores, cadastrados ou não, será realizada me-
diante:
I - publicação de extrato do instrumento convocatório 
no Diário Oficial do Município, ou, no caso de consór-
cio público, do ente de maior nível, sem prejuízo da 
possibilidade de publicação em jornal diário de grande 
circulação; e
II - divulgação do instrumento convocatório no site da 
Administração Pública do Poder Executivo, disponível 
no endereço eletrônico www.barbacena.mg.gov.br.
§ 1º O extrato do instrumento convocatório conterá 
a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a 
indicação dos locais, dias e horários em que poderá 
ser consultada ou obtida a íntegra do instrumento 
convocatório,bem como o endereço onde ocorrerá a 
sessão pública, a data e hora de sua realização e a 
indicação de que a licitação, na forma eletrônica, será 
realizada por meio da internet.
§ 2º No caso de licitações cujo valor não ultrapas-
se R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) para 
obras ou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para bens 
e serviços, inclusive de engenharia, fica dispensada a 
publicação prevista no inciso I do caput.
§ 3º No caso de parcelamento do objeto, deverá ser 
considerado, para fins da aplicação do disposto no § 
2º, o valor total da contratação.

§ 4º Eventuais modificações no instrumento convoca-
tório serão divulgadas nos mesmos prazos dos atos 
e procedimentos originais, exceto quando a alteração 
não comprometer a formulação das propostas.
Art. 22 Caberão pedidos de esclarecimento e impug-
nações ao instrumento convocatório no prazo mínimo 
de:
I - até 2 (dois) dias úteis antes da data de abertura 
das propostas, no caso de licitação para aquisição ou 
alienação de bens; ou
II - até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura 
das propostas, no caso de licitação para contratação 
de obras ou serviços;

CAPÍTULO IV
DA FASE EXTERNA

Seção I
Da Apresentação das Propostas ou Lances

Subseção I
Disposições Gerais

Art. 23 As licitações poderão adotar os modos de dis-
puta aberto, fechado ou combinado.
Art. 24 As licitações deverão ser realizadas preferen-
cialmente sob a forma presencial.
§ 1º Nos procedimentos sob a forma eletrônica, a Ad-
ministração Pública do Poder Executivo poderá deter-
minar, como condição de validade e eficácia, que os 
licitantes pratiquem e formalizem seus atos por meio 
de mídias eletrônicas.
§ 2º As licitações sob a forma eletrônica deverão ser 
processadas por meio do Portal de Compras indicado 
no instrumento convocatório.
Art. 25 Os licitantes deverão apresentar na abertura 
da sessão pública declaração de que atendem aos re-
quisitos de habilitação, salvo no caso de inversão de 
fases.
Art. 26 A comissão de licitação verificará a conformi-
dade das propostas com os requisitos estabelecidos 
no instrumento convocatório quanto ao objeto e ao 
preço.
Parágrafo único. Serão imediatamente desclassifica-
dos, mediante decisão motivada, os licitantes cujas 
propostas não estejam em conformidade com os re-
quisitos.
Art. 27 Após a publicação do instrumento convocató-
rio, inicia-se a fase de apresentação de propostas ou 
lances, sem prejuízo do disposto no parágrafo único 
do art. 12 deste Decreto.

Subseção II
Do Cadastramento Prévio

Art. 28 Os licitantes poderão ser previamente cadas-
trados nos junto à Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Gestão – SEPLAN.
Parágrafo único. A documentação exigida para habi-
litação de fornecedores poderá ser comprovada por 
meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC.

Subseção III
Do Modo de Disputa Aberto

Art. 29 No modo de disputa aberto, os licitantes apre-
sentarão suas propostas em sessão pública por meio 
de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decres-
centes, conforme o critério de julgamento adotado.
Parágrafo único. O instrumento convocatório poderá 
estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores 
entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lan-
ces intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta.
Art. 30 Caso a licitação de modo de disputa aberto 
seja realizada sob a forma presencial, serão adotados, 
adicionalmente, os seguintes procedimentos:
I - as propostas iniciais serão classificadas de acordo 
com a ordem de vantajosidade;
II - a comissão de licitação convidará individual e 
sucessivamente os licitantes, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da propos-
ta menos vantajosa, seguido dos demais; e
III - a desistência do licitante em apresentar lance 
verbal, quando convocado, implicará sua exclusão da 
etapa de lances verbais e a manutenção do último 
preço por ele apresentado, para efeito de ordenação 
das propostas, exceto no caso de ser o detentor da 
melhor proposta, hipótese em que poderá apresentar 
novos lances sempre que esta for coberta, observado 
o disposto no parágrafo único do art. 29.
Art. 31 O instrumento convocatório poderá estabele-

cer a possibilidade de apresentação de lances interme-
diários pelos licitantes durante a disputa aberta.
Parágrafo único. São considerados intermediários os 
lances:
I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas su-
periores ao último lance dado pelo próprio licitante, 
quando adotado o julgamento pelo critério da maior 
oferta de preço; ou
II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas 
inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, 
quando adotados os demais critérios de julgamento.
Art. 32 Após a definição da melhor proposta, se a dife-
rença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a co-
missão de licitação poderá admitir o reinício da dispu-
ta aberta, nos termos estabelecidos no instrumento 
convocatório, para a definição das demais colocações.
§ 1º Após o reinício previsto no caput, os licitantes 
serão convocados a apresentar lances.
§ 2º Os licitantes poderão apresentar lances nos ter-
mos do parágrafo único do art. 31.
§ 3º Os lances iguais serão classificados conforme a 
ordem de apresentação.

Subseção IV
Do Modo de Disputa Fechado

Art. 33 No modo de disputa fechado, as propostas 
apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data 
e hora designadas para sua divulgação.
Parágrafo único. No caso de licitação presencial, as 
propostas deverão ser apresentadas em envelopes la-
crados, abertos em sessão pública, e ordenadas con-
forme critério de vantajosidade.

Subseção V
Da Combinação dos Modos de Disputa

Art. 34 O instrumento convocatório poderá estabe-
lecer que a disputa seja realizada em duas etapas, 
sendo a primeira eliminatória.
Art. 35 Os modos de disputa poderão ser combinados 
da seguinte forma:
I - caso o procedimento se inicie pelo modo de disputa 
fechado, serão classificados para a etapa subsequen-
te os licitantes que apresentarem as três melhores 
propostas, iniciando-se então a disputa aberta com 
a apresentação de lances sucessivos, nos termos dos 
arts. 29 e 30 deste Decreto; e
II - caso o procedimento se inicie pelo modo de dis-
puta aberto, os licitantes que apresentarem as três 
melhores propostas oferecerão propostas finais, fe-
chadas.

Seção II
Do Julgamento das Propostas

Subseção I
Disposições gerais

Art. 36 Poderão ser utilizados como critérios de jul-
gamento:
I - menor preço ou maior desconto;
II - técnica e preço;
III - melhor técnica ou conteúdo artístico;
IV - maior oferta de preço; ou
V - maior retorno econômico.
§ 1º O critério de julgamento será identificado no ins-
trumento convocatório, observados os incisos I a V 
deste artigo.
§ 2º O julgamento das propostas observará os parâ-
metros definidos no instrumento convocatório, sendo 
vedado computar vantagens não previstas, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

Subseção II
Menor Preço ou Maior Desconto

Art. 37 O critério de julgamento pelo menor preço ou 
maior desconto considerará o menor dispêndio para a 
Administração Pública do Poder Executivo, atendidos 
os parâmetros mínimos de qualidade definidos no ins-
trumento convocatório.
Parágrafo único. Os custos indiretos, relacionados às 
despesas de manutenção, utilização, reposição, de-
preciação e impacto ambiental, entre outros fatores, 
poderão ser considerados para a definição do menor 
dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, 
conforme parâmetros definidos no instrumento con-
vocatório.
Art. 38 O critério de julgamento por maior desconto 
utilizará como referência o preço total estimado, fixa-
do pelo instrumento convocatório, sendo o desconto 
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estendido aos eventuais termos aditivos.
Parágrafo único. No caso de obras ou serviços de en-
genharia, o percentual de desconto apresentado pe-
los licitantes incidirá linearmente sobre os preços de 
todos os itens do orçamento estimado constante do 
instrumento convocatório.

Subseção III
Técnica e Preço

Art. 39 O critério de julgamento pela melhor combina-
ção de técnica e preço será utilizado exclusivamente 
nas licitações destinadas a contratar objeto:
I - de natureza predominantemente intelectual e de 
inovação tecnológica ou técnica; ou
II - que possa ser executado com diferentes metodo-
logias ou tecnologias de domínio restrito no mercado, 
pontuando-se as vantagens e qualidades oferecidas 
para cada produto ou solução.
Parágrafo único. Será escolhido o critério de julga-
mento a que se refere o caput quando a avaliação 
e a ponderação da qualidade técnica das propostas 
que superarem os requisitos mínimos estabelecidos 
no instrumento convocatório forem relevantes aos fins 
pretendidos.
Art. 40 No julgamento pelo critério de melhor com-
binação de técnica e preço, deverão ser avaliadas e 
ponderadas as propostas técnicas e de preço apresen-
tadas pelos licitantes, segundo fatores de ponderação 
objetivos previstos no instrumento convocatório.
§ 1º O fator de ponderação mais relevante será limita-
do a 70% (setenta por cento).
§ 2º Poderão ser utilizados parâmetros de sustenta-
bilidade ambiental para a pontuação das propostas 
técnicas ne legislações específicas.
§ 3º O instrumento convocatório estabelecerá pon-
tuação mínima para as propostas técnicas cujo não 
atingimento implicará desclassificação.

Subseção IV
Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico

Art. 41 O critério de julgamento pela melhor técnica 
ou pelo melhor conteúdo artístico poderá ser utilizado 
para a contratação de projetos e trabalhos de nature-
za técnica, científica ou artística, incluídos os projetos 
arquitetônicos e excluídos os projetos de engenharia.
Art. 42 O critério de julgamento pela melhor técnica 
ou pelo melhor conteúdo artístico considerará exclusi-
vamente as propostas técnicas ou artísticas apresen-
tadas pelos licitantes, segundo parâmetros objetivos 
inseridos no instrumento convocatório.
§ 1º O instrumento convocatório definirá o prêmio ou 
a remuneração que será atribuída ao vencedor.
§ 2º Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabi-
lidade ambiental para a pontuação das propostas nas 
licitações para contratação de projetos.
§ 3º O instrumento convocatório poderá estabelecer 
pontuação mínima para as propostas, cujo não atingi-
mento implicará desclassificação.
Art. 43 Nas licitações que adotem o critério de julga-
mento pelo melhor conteúdo artístico, a comissão de 
licitação será auxiliada por comissão especial integra-
da por, no mínimo, três pessoas de reputação ilibada 
e notório conhecimento da matéria em exame, que 
podem ser servidores públicos.
Parágrafo único. Os membros da comissão especial a 
que se refere o caput responderão por todos os atos 
praticados, salvo se posição individual divergente es-
tiver registrada na ata da reunião em que adotada a 
decisão.

Subseção V
Maior oferta de preço

Art. 44 O critério de julgamento pela maior oferta de 
preço será utilizado no caso de contratos que resul-
tem em receita para a Administração Pública do Poder 
Executivo.
§ 1º Poderá ser dispensado o cumprimento dos requi-
sitos de qualificação técnica e econômico-financeira.
§ 2º Poderá ser requisito de habilitação a compro-
vação do recolhimento de quantia como garantia, li-
mitada a 5% (cinco por cento) do valor mínimo de 
arrematação.
§ 3º Na hipótese do §2º, o licitante vencedor perderá 
a quantia em favor da Administração Pública do Po-
der Executivo caso não efetue o pagamento devido no 
prazo estipulado.
Art. 45 Os bens e direitos a serem licitados pelo cri-

tério previsto no art. 44 deste Decreto serão previa-
mente avaliados para fixação do valor mínimo de ar-
rematação.
Art. 46 Os bens e direitos arrematados serão pagos à 
vista, em até um dia útil contado da data da assinatura 
da ata lavrada no local do julgamento ou da data de 
notificação.
§ 1º O instrumento convocatório poderá prever que 
o pagamento seja realizado mediante entrada em 
percentual não inferior a 5% (cinco por cento), no 
prazo referido no caput, com pagamento do restante 
no prazo estipulado no mesmo instrumento, sob pena 
de perda em favor da Administração Pública do Poder 
Executivo do valor já recolhido.
§ 2º O instrumento convocatório estabelecerá as con-
dições para a entrega do bem ao arrematante.

Subseção VI
Maior retorno econômico

Art. 47 No critério de julgamento pelo maior retorno 
econômico as propostas serão consideradas de forma 
a selecionar a que proporcionar a maior economia 
para a Administração Pública decorrente da execução 
do contrato.
§ 1º O critério de julgamento pelo maior retorno eco-
nômico será utilizado exclusivamente para a celebra-
ção de contrato de eficiência.
§ 2º O contrato de eficiência terá por objeto a pres-
tação de serviços, que poderá incluir a realização de 
obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de 
proporcionar economia à Administração Pública do 
Poder Executivo, na forma de redução de despesas 
correntes.
§ 3º O instrumento convocatório deverá prever parâ-
metros objetivos de mensuração da economia gerada 
com a execução do contrato, que servirá de base de 
cálculo da remuneração devida ao contratado.
§ 4º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno 
econômico é o resultado da economia que se estima 
gerar com a execução da proposta de trabalho, dedu-
zida a proposta de preço.
Art. 48 Nas licitações que adotem o critério de jul-
gamento pelo maior retorno econômico, os licitantes 
apresentarão:
I - proposta de trabalho, que deverá contemplar:
a) as obras, serviços ou bens, com respectivos prazos 
de realização ou fornecimento; e
b) a economia que se estima gerar, expressa em uni-
dade de medida associada à obra, bem ou serviço e 
expressa em unidade monetária; e
II - proposta de preço, que corresponderá a um per-
centual sobre a economia que se estima gerar durante 
determinado período, expressa em unidade monetá-
ria.
Art. 49 Nos casos em que não for gerada a economia 
prevista no contrato de eficiência:
I - a diferença entre a economia contratada e a efeti-
vamente obtida será descontada da remuneração da 
contratada;
II - se a diferença entre a economia contratada e a 
efetivamente obtida for superior à remuneração da 
contratada, será aplicada multa por inexecução con-
tratual no valor da diferença; e
III - a contratada sujeitar-se-á, ainda, a outras san-
ções cabíveis caso a diferença entre a economia con-
tratada e a efetivamente obtida seja superior ao limite 
máximo estabelecido no contrato.

Subseção VII
Preferência e desempate

Art. 50 Nos processos de licitação abrangidos por este 
Decreto, aplicam-se as preferências previstas na legis-
lação, nos termos do instrumento convocatório, em 
especial as referidas:
I - no art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 1993;
II - nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 
123, de 2006.
Art. 51 Nas licitações que possuam como critério de 
julgamento o menor preço será assegurada à micro-
empresa e à empresa de pequeno porte preferência 
de contratação, nos termos da Lei Complementar Fe-
deral nº 123, de 2006, conforme procedimento des-
crito no art. 21, da Lei Municipal nº 4.239, de 28 de 
dezembro de 2009.
Parágrafo único. Para as licitações nas quais seja apli-
cado o regime de que trata este Decreto considera-se 

empate aquelas situações em que a proposta apre-
sentada pela microempresa ou empresa de pequeno 
porte seja igual ou até 10% (dez por cento) superior 
à proposta mais bem classificada, conforme procedi-
mento descrito no art. 21, da Lei Municipal nº 4.239, 
de 28 de dezembro de 2009.
Art. 52 Após assegurar o direito de preferência des-
crito no art. 51, na hipótese de ainda existir empate 
entre 2 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os 
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
I - disputa final, em que os licitantes empatados po-
derão apresentar nova proposta fechada em ato con-
tínuo à classificação;
II - a avaliação do desempenho contratual prévio dos 
licitantes, desde que exista sistema objetivo de ava-
liação instituído;
III - os critérios estabelecidos no § 2º do art. 3º da Lei 
Federal nº 8.666, de 1993; e
IV – sorteio.

Subseção VIII
Análise e classificação de proposta

Art. 53 Na verificação da conformidade da melhor pro-
posta apresentada com os requisitos do instrumento 
convocatório, será desclassificada aquela que:
I - contenha vícios insanáveis;
II - não obedeça às especificações técnicas previstas 
no instrumento convocatório;
III - apresente preço manifestamente inexequível ou 
permaneça acima do orçamento estimado para a con-
tratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do 
art. 18;
IV - não tenha sua exequibilidade demonstrada, quan-
do exigido pela Administração Pública do Poder Exe-
cutivo; ou
V - apresente desconformidade com quaisquer outras 
exigências do instrumento convocatório, desde que 
insanável.
§ 1º A comissão de licitação poderá realizar diligências 
para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do 
licitante que ela seja demonstrada.
§ 2º Com exceção da contratação integrada prevista 
no art. 9º da Lei nº 12.462, de 2011, nas licitações de 
obras ou serviços de engenharia, o licitante da melhor 
proposta apresentada deverá reelaborar e apresentar 
à comissão de licitação, por meio eletrônico, conforme 
prazo estabelecido no instrumento convocatório, pla-
nilha com os valores adequados ao lance vencedor, em 
que deverá constar:
a) indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
vedada a utilização de unidades genéricas ou indica-
das como verba;
b) composição dos custos unitários quando diferirem 
daqueles constantes dos sistemas de referências ado-
tados nas licitações; e
c) detalhamento das Bonificações e Despesas Indire-
tas - BDI e dos Encargos Sociais - ES. 
§ 3º No caso da contratação integrada prevista no art. 
9º da Lei nº 12.462, de 2011, o licitante que ofertou 
a melhor proposta deverá apresentar o valor do lance 
vencedor distribuído pelas etapas do cronograma físi-
co, definido no ato de convocação e compatível com 
o critério de aceitabilidade por etapas previsto no § 
5º do art. 55. 
§ 4º Salvo quando aprovado relatório técnico confor-
me previsto no §2º, II, e §4º, II, do art. 55, o licitante 
da melhor proposta deverá adequar os custos unitá-
rios ou das etapas propostos aos limites previstos nos 
§2º, §4º ou §5º do art. 55, sem alteração do valor 
global da proposta, sob pena de aplicação do art. 76.
Art. 54 Nas licitações de obras e serviços de enge-
nharia, consideram-se inexequíveis as propostas com 
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) 
do menor dos seguintes valores:
I - média aritmética dos valores das propostas supe-
riores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orça-
mento estimado pela Administração Pública do Poder 
Executivo; ou
II - valor do orçamento estimado pela Administração 
Pública do Poder Executivo.
§ 1º A Administração Pública do Poder Executivo deve-
rá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a 
exequibilidade da sua proposta.
§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º, o licitante deverá 
demonstrar que o valor da proposta é compatível com 
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a execução do objeto licitado no que se refere aos cus-
tos dos insumos e aos coeficientes de produtividade 
adotados nas composições de custos unitários.
§ 3º A análise de exequibilidade da proposta não 
considerará materiais e instalações a serem forneci-
dos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a 
renúncia esteja expressa na proposta.
Art. 55 Nas licitações de obras e serviços de enge-
nharia, a economicidade da proposta será aferida com 
base nos custos globais e unitários.
§ 1º O valor global da proposta não poderá superar o 
orçamento estimado pela administração pública, com 
base nos parâmetros previstos nos §§ 3º, 4º ou 6º 
do art. 8º da Lei Federal nº 12.462, de 2011, e, no 
caso da contratação integrada, na forma estabelecida 
no art. 9°, §2º, inciso II, da Lei Federal nº 12.462, 
de 2011.
§ 2º No caso de adoção do regime de empreitada por 
preço unitário ou de contratação por tarefa, os custos 
unitários dos itens materialmente relevantes das pro-
postas não podem exceder os custos unitários esta-
belecidos no orçamento estimado pela Administração 
Pública do Poder Executivo, observadas as seguintes 
condições:
I - serão considerados itens materialmente relevantes 
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e 
que, somados, representem pelo menos 80% (oitenta 
por cento) do valor total do orçamento estimado ou 
que sejam considerados essenciais à funcionalidade 
da obra ou do serviço de engenharia; e
II - em situações especiais, devidamente comprova-
das pelo licitante em relatório técnico circunstanciado 
aprovado pela Administração Pública do Poder Execu-
tivo, poderão ser aceitos custos unitários superiores 
àqueles constantes do orçamento estimado em rela-
ção aos itens materialmente relevantes, sem prejuízo 
da avaliação dos órgãos de controle, dispensada a 
compensação em qualquer outro serviço do orçamen-
to de referência;
§ 3º Se o relatório técnico de que trata o inciso II do 
§ 2º não for aprovado pela Administração Pública do 
Poder Executivo, aplica-se o disposto no art. 76 deste 
Decreto, salvo se o licitante apresentar nova proposta, 
com adequação dos custos unitários propostos aos li-
mites previstos no § 2º, sem alteração do valor global 
da proposta.
§ 4º No caso de adoção do regime de empreitada por 
preço global ou de empreitada integral, serão obser-
vadas as seguintes condições:
I - no cálculo do valor da proposta, poderão ser utiliza-
dos custos unitários diferentes daqueles previstos nos 
§§ 3º, 4º ou 5º do art. 10, desde que o valor global da 
proposta e o valor de cada etapa prevista no crono-
grama físico-financeiro seja igual ou inferior ao valor 
calculado a partir do sistema de referência utilizado;
II - em situações especiais, devidamente comprova-
das pelo licitante em relatório técnico circunstanciado 
aprovado pela Administração Pública do Poder Execu-
tivo, os valores das etapas do cronograma físico-finan-
ceiro poderão exceder o limite fixado no inciso I; e
III - as alterações contratuais sob alegação de falhas 
ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 
plantas, especificações, memoriais ou estudos técni-
cos preliminares do projeto básico não poderão ultra-
passar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor 
total do contrato.
§ 5º No caso de adoção do regime de contratação 
integrada, deverão ser previstos no instrumento con-
vocatório critérios de aceitabilidade por etapa, estabe-
lecidos de acordo com o orçamento estimado na forma 
prevista no art. 9º da Lei nº 12.462, de 2011, e com-
patíveis com o cronograma físico do objeto licitado.
§ 6º O orçamento estimado das obras e serviços de 
engenharia será aquele resultante da composição dos 
custos unitários diretos do sistema de referência uti-
lizado, acrescida do percentual de BDI de referência, 
ressalvado o disposto no art. 9º da Lei nº 12.462, de 
2011, para o regime de contratação integrada.
§ 7º A diferença percentual entre o valor global do 
contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários 
do orçamento estimado pela administração pública 
não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em 
decorrência de aditamentos contratuais que modifi-

quem a composição orçamentária.
Art. 56 Após o encerramento da fase de apresentação 
de propostas, a comissão de licitação classificará as 
propostas por ordem decrescente de vantajosidade.
§ 1º Quando a proposta do primeiro classificado esti-
ver acima do orçamento estimado, a comissão de lici-
tação poderá negociar com o licitante condições mais 
vantajosas.
§ 2º A negociação de que trata o § 1º poderá ser feita 
com os demais licitantes, segundo a ordem de classi-
ficação, quando o primeiro colocado, após a negocia-
ção, for desclassificado por sua proposta permanecer 
superior ao orçamento estimado.
§ 3º Encerrada a etapa competitiva do processo, po-
derão ser divulgados os custos dos itens ou das etapas 
do orçamento estimado que estiverem abaixo dos cus-
tos ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor 
proposta, para fins de reelaboração da planilha com os 
valores adequados ao lance vencedor, na forma pre-
vista no art. 53, § 2º.
Art. 57 Encerrado o julgamento será disponibilizada a 
respectiva ata com a ordem de classificação das pro-
postas.

Seção III
Da Habilitação

Art. 58 Nas licitações regidas pelo RDC será aplicado, 
no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei 
Federal nº 8.666, de 1993.
Art. 59 Será exigida a apresentação dos documentos 
de habilitação apenas pelo licitante classificado em 
primeiro lugar, exceto no caso de inversão de fases.
§ 1º Poderá haver substituição parcial ou total dos 
documentos por Certificado de Registro Cadastral, nos 
termos do instrumento convocatório.
§ 2º Em caso de inabilitação, serão requisitados e 
avaliados os documentos de habilitação dos licitantes 
subsequentes, por ordem de classificação.
Art. 60 O instrumento convocatório definirá o prazo 
para a apresentação dos documentos de habilitação.
Art. 61 Quando utilizado o critério de julgamento pela 
maior oferta de preço, nas licitações destinadas à alie-
nação, a qualquer título, dos bens e direitos da Admi-
nistração Pública do Poder Executivo, os requisitos de 
qualificação técnica e econômico-financeira poderão 
ser dispensados, se substituídos pela comprovação do 
recolhimento de quantia como garantia, limitada a 5% 
(cinco por cento) do valor mínimo de arrematação.
Parágrafo único. O disposto no caput não dispensa os 
licitantes da apresentação dos demais documentos 
exigidos para a habilitação.
Art. 62 Em qualquer caso, os documentos relativos à 
regularidade fiscal poderão ser exigidos em momento 
posterior ao julgamento das propostas, apenas em re-
lação ao licitante mais bem classificado.
Art. 63 Caso ocorra a inversão de fases prevista no 
parágrafo único do art. 12:
I - os licitantes apresentarão simultaneamente os do-
cumentos de habilitação e as propostas;
II - serão verificados os documentos de habilitação de 
todos os licitantes; e
III - serão julgadas apenas as propostas dos licitantes 
habilitados.

Subseção única
Da Participação em Consórcio

Art. 64 Quando permitida a participação na licitação 
de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, serão 
observadas as seguintes condições:
I - comprovação do compromisso público ou particular 
de constituição de consórcio, subscrito pelos consor-
ciados;
II - indicação da pessoa jurídica responsável pelo con-
sórcio, que deverá atender às condições de liderança 
fixadas no instrumento convocatório;
III - apresentação dos documentos exigidos no ins-
trumento convocatório quanto a cada consorciado, 
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o 
somatório dos quantitativos de cada consorciado;
IV - comprovação de qualificação econômico-financei-
ra, mediante:
a) apresentação do somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participa-
ção, podendo a Administração Pública do Poder Exe-
cutivo estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de 
até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para 

licitante individual; e
b) demonstração, por cada consorciado, do atendi-
mento aos requisitos contábeis definidos no instru-
mento convocatório;
V - impedimento de participação de consorciado, na 
mesma licitação, em mais de um consórcio ou isola-
damente.
§ 1º O instrumento convocatório deverá exigir que 
conste cláusula de responsabilidade solidária:
I - no compromisso de constituição de consórcio a ser 
firmado pelos licitantes; e
II - no contrato a ser celebrado pelo consórcio ven-
cedor.
§ 2º No consórcio de empresas brasileiras e estrangei-
ras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa 
brasileira, observado o disposto no inciso II do caput .
§ 3º O licitante vencedor fica obrigado a promover, 
antes da celebração do contrato, a constituição e o 
registro do consórcio, nos termos do compromisso re-
ferido no inciso I do caput.
§ 4º A substituição de consorciado deverá ser expres-
samente autorizada pelo órgão ou entidade contra-
tante.
§ 5º O instrumento convocatório poderá, no interesse 
da Administração Pública do Poder Executivo, fixar a 
quantidade máxima de pessoas jurídicas organizadas 
por consórcio.
§ 6º O acréscimo previsto na alínea “a” do inciso IV 
do caput não será aplicável aos consórcios compostos, 
em sua totalidade, por microempresas e empresas de 
pequeno porte.

Seção IV
Dos Recursos

Art. 65 Haverá fase recursal única, após o término da 
fase de habilitação, salvo no caso de inversão de fa-
ses.
Art. 66 Os licitantes que desejarem recorrer em face 
dos atos do julgamento da proposta, da habilitação ou 
inabilitação deverão manifestar imediatamente, após 
o término de cada sessão, a sua intenção de recorrer, 
sob pena de preclusão.
Parágrafo único. Nas licitações sob a forma eletrônica, 
a manifestação de que trata o caput deve ser efetiva-
da em campo próprio do sistema.
Art. 67 As razões dos recursos deverão ser apresenta-
das no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado a partir 
da data da intimação ou da lavratura da ata, conforme 
o caso.
§ 1º O prazo para apresentação de contrarrazões será 
de 5 (cinco) dias úteis e começará imediatamente após 
o encerramento do prazo a que se refere o caput .
§ 2º É assegurado aos licitantes obter vista dos ele-
mentos dos autos indispensáveis à defesa de seus 
interesses.
Art. 68 Na contagem dos prazos estabelecidos no art. 
67, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimen-
to.
Parágrafo único. Os prazos se iniciam e expiram exclu-
sivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade 
responsável pela licitação.
Art. 69 O recurso será dirigido à autoridade superior, 
por intermédio da autoridade que praticou o ato re-
corrido, que apreciará sua admissibilidade, cabendo a 
esta reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, de-
vidamente informado, devendo, neste caso, a decisão 
do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contado do seu recebimento, sob pena de 
apuração de responsabilidade.
Art. 70 O acolhimento de recurso implicará invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
Art. 71 No caso da inversão de fases prevista no pará-
grafo único do art. 12, os licitantes poderão apresen-
tar recursos após a fase de habilitação e após a fase 
de julgamento das propostas.
Art. 72 Aplica-se ao RDC o disposto no art. 113 da Lei 
Federal nº 8.666, de 1993

Seção V
Do Encerramento

Art. 73 Finalizada a fase recursal, a Administração Pú-
blica do Poder Executivo poderá negociar condições 
mais vantajosas com o primeiro colocado.
Art. 74 Exaurida a negociação prevista no art. 73, o 
procedimento licitatório será encerrado e os autos en-
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caminhados à autoridade superior, que poderá:
I - determinar o retorno dos autos para saneamento 
de irregularidades que forem supríveis;
II - anular o procedimento, no todo ou em parte, por 
vício insanável;
III - revogar o procedimento por motivo de conveniên-
cia e oportunidade; ou
IV - adjudicar o objeto, homologar a licitação e convo-
car o licitante vencedor para a assinatura do contrato, 
preferencialmente em ato único.
§ 1º As normas referentes a anulação e revogação 
de licitações previstas no art. 49 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993, aplicam-se às contratações regidas 
pelo RDC.
§ 2º Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contado a partir da data da anulação ou revogação da 
licitação, observado o disposto nos arts. 66 a 69 deste 
Decreto, no que couber.
Art. 75 Convocado para assinar o termo de contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, o interes-
sado deverá observar os prazos e condições estabele-
cidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas em lei.
Art. 76 É facultado à Administração Pública do Poder 
Executivo, quando o convocado não assinar o termo 
de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, no prazo e condições estabelecidos:
I - revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das 
cominações previstas na Lei Federal nº 8.666, de 
1993; ou
II - convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a celebração do contrato nas 
condições ofertadas pelo licitante vencedor.
Parágrafo único. Na hipótese de nenhum dos licitan-
tes aceitar a contratação nos termos do inciso II, a 
Administração Pública do Poder Executivo poderá con-
vocar os licitantes remanescentes, na ordem de clas-
sificação, para a celebração do contrato nas condições 
ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou 
inferior ao orçamento estimado para a contratação, 
inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos 
do instrumento convocatório.

CAPÍTULO V
DOS CONTRATOS E DE SUA EXECUÇÃO

Seção I
Das Regras Específicas Aplicadas no âmbito 

do RDC
Art. 77 Os contratos administrativos celebrados serão 
regidos pela Lei Federal nº 8.666, de 1993, com exce-
ção das regras específicas previstas na Lei Federal nº 
12.462, de 2011, e neste Decreto.
Art. 78 Os contratos para a execução das obras pre-
vistas no plano plurianual poderão ser firmados pelo 
período nele compreendido, observado o disposto no 
caput do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
Art. 79 Nos contratos de obras e serviços de engenha-
ria, a execução de cada etapa será precedida de proje-
to executivo para a etapa e da conclusão e aprovação, 
pelo órgão ou entidade contratante, dos trabalhos re-
lativos às etapas anteriores.
§ 1º O projeto executivo de etapa posterior poderá ser 
desenvolvido concomitantemente com a execução das 
obras e serviços de etapa anterior, desde que autori-
zado pelo órgão ou entidade contratante.
§ 2º No caso da contratação integrada prevista no 
art. 9º da Lei Federal nº 12.462, de 2011, a análise 
e a aceitação do projeto deverá limitar-se a sua ade-
quação técnica em relação aos parâmetros definidos 
no instrumento convocatório, em conformidade com 
o art. 89 deste Decreto, devendo ser assegurado que 
as parcelas desembolsadas observem ao cronograma 
financeiro apresentado na forma do art. 53, § 3º deste 
Decreto.
§ 3º A aceitação a que se refere o §2º não enseja a 
assunção de qualquer responsabilidade técnica sobre 
o projeto pelo órgão ou entidade contratante.
§ 4º O disposto no §3º do art. 8º da Lei Federal nº 
12.462, de 2011, não se aplica à determinação do 
custo global para execução das obras e serviços de 
engenharia contratados mediante o regime de contra-
tação integrada. 
Art. 80 A inexecução total ou parcial do contrato ense-
ja a sua rescisão, com as consequências contratuais, 
legais e regulamentares.

§ 1º Não haverá rescisão contratual em razão de fu-
são, cisão ou incorporação do contratado, ou de subs-
tituição de consorciado, desde que mantidas as condi-
ções de habilitação previamente atestadas.
§ 2º Os contratos de eficiência referidos no art. 47 
deverão prever que nos casos em que não for gerada 
a economia estimada:
I - a diferença entre a economia contratada e a efeti-
vamente obtida será descontada da remuneração do 
contratado;
II - será aplicada multa por inexecução contratual se 
a diferença entre a economia contratada e a efetiva-
mente obtida for superior à remuneração do contrata-
do, no valor da referida diferença; e
III - aplicação de outras sanções cabíveis, caso a dife-
rença entre a economia contratada e a efetivamente 
obtida seja superior ao limite máximo estabelecido no 
contrato.
Art. 81 Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a 
partir da data da intimação ou da lavratura da ata da 
rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso 
I do caput do art. 79 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, 
observado o disposto nos arts. 66 a 69 deste Decreto, 
no que couber.

Seção II
Da Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

Art. 82 É vedada a contratação direta, sem licitação, 
de pessoa jurídica na qual haja administrador ou só-
cio com poder de direção que mantenha relação de 
parentesco, até o terceiro grau civil, inclusive por afi-
nidade, com:
I - detentor de cargo em comissão ou função de con-
fiança que atue na área responsável pela demanda ou 
contratação; e
II - autoridade hierarquicamente superior no âmbito 
de cada órgão ou entidade da Administração Pública 
do Poder Executivo.
Art. 83 As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de 
licitação estabelecidas nos arts. 24 e 25 da Lei Federal 
nº 8.666, de 1993, aplicam-se, no que couber, às con-
tratações realizadas com base no RDC.
Parágrafo único. O processo de contratação por dis-
pensa ou inexigibilidade de licitação deverá apresentar 
justificativa expressa pela adoção do RDC, e seguir o 
procedimento previsto no art. 26 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993.
Art. 84 Na hipótese do inciso XI do caput do art. 24 
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a contratação de re-
manescente de obra, serviço ou fornecimento de bens 
em consequência de rescisão contratual observará a 
ordem de classificação dos licitantes e as condições 
por estes ofertadas, desde que não seja ultrapassado 
o orçamento estimado para a contratação.

CAPÍTULO VI
DOS CONTRATOS ESPECÍFICOS

Seção I
Da Remuneração Variável

Art. 85 Nas licitações de obras e serviços, inclusive de 
engenharia, poderá ser estabelecida remuneração va-
riável, vinculada ao desempenho do contratado, com 
base em metas, padrões de qualidade, parâmetros de 
sustentabilidade ambiental e prazo de entrega defi-
nidos pela Administração Pública do Poder Executivo 
no instrumento convocatório, observado o conteúdo 
do projeto básico, do projeto executivo ou do termo 
de referência.
§ 1º A utilização da remuneração variável respeitará o 
limite orçamentário fixado pela Administração Pública 
do Poder Executivo para a contratação e será motiva-
da quanto:
I - aos parâmetros escolhidos para aferir o desempe-
nho do contratado;
II - ao valor a ser pago; e
III - ao benefício a ser gerado para a Administração 
Pública.
§ 2º Eventuais ganhos provenientes de ações da Ad-
ministração Pública do Poder Executivo não serão con-
siderados no cômputo do desempenho do contratado.
§ 3º O valor da remuneração variável deverá ser pro-
porcional ao benefício a ser gerado para a Adminis-
tração Pública.
§ 4º Nos casos de contratação integrada, deverá ser 
observado o conteúdo do anteprojeto de engenharia 
na definição dos parâmetros para aferir o desempenho 

do contratado.
Seção II

Da Contratação Simultânea
Art. 86 A Administração Pública do Poder Executivo 
poderá, mediante justificativa, contratar mais de uma 
empresa ou instituição para executar o mesmo ser-
viço, desde que não implique perda de economia de 
escala, quando:
I - o objeto da contratação puder ser executado de 
forma concorrente e simultânea por mais de um con-
tratado; e
II - a múltipla execução for conveniente para atender 
à Administração Pública do Poder Executivo.
Parágrafo único. A contratação simultânea não se apli-
ca às obras ou serviços de engenharia.
Art. 87 A Administração Pública do Poder Executivo 
deverá manter o controle individualizado dos serviços 
prestados por contratado.
Parágrafo único. O instrumento convocatório deverá 
disciplinar os parâmetros objetivos para a alocação 
das atividades a serem executadas por contratado.

Seção III
Da Contratação Integrada

Art. 88 Nas licitações de obras e serviços de enge-
nharia, poderá ser utilizada a contratação integrada, 
desde que técnica e economicamente justificada.
Parágrafo único. No regime da contratação integrada 
será adotado o critério de julgamento técnica e preço.
Art. 89 O instrumento convocatório das licitações para 
contratação de obras e serviços de engenharia sob o 
regime de contratação integrada deverá conter ante-
projeto de engenharia com informações e requisitos 
técnicos destinados a possibilitar a caracterização do 
objeto contratual, incluindo:
I - a demonstração e a justificativa do programa de 
necessidades, a visão global dos investimentos e as 
definições quanto ao nível de serviço desejado;
II - as condições de solidez, segurança, durabilidade e 
prazo de entrega;
III - a estética do projeto arquitetônico; e
IV - os parâmetros de adequação ao interesse público, 
à economia na utilização, à facilidade na execução, 
aos impactos ambientais e à acessibilidade.
§ 1º Deverão constar do anteprojeto, quando couber, 
os seguintes documentos técnicos:
I - concepção da obra ou serviço de engenharia;
II - projetos anteriores ou estudos preliminares que 
embasaram a concepção adotada;
III - levantamento topográfico e cadastral;
IV - pareceres de sondagem; e
V - memorial descritivo dos elementos da edificação, 
dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção, de forma a estabelecer padrões mínimos 
para a contratação.
§ 2º Caso seja permitida no anteprojeto de engenha-
ria a apresentação de projetos com metodologias di-
ferenciadas de execução, o instrumento convocatório 
estabelecerá critérios objetivos para avaliação e julga-
mento das propostas.
§ 3º O anteprojeto deverá possuir nível de definição 
suficiente para proporcionar a comparação entre as 
propostas recebidas das licitantes.
§ 4º A Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão - SEPLAN poderá definir o detalhamento dos ele-
mentos mínimos necessários para a caracterização do 
anteprojeto de engenharia.
Art. 90 O orçamento e o preço total para a contrata-
ção serão estimados com base nos valores praticados 
pelo mercado, nos valores pagos pela Administração 
Pública do Poder Executivo em contratações similares 
ou na avaliação do custo global da obra, aferida me-
diante orçamento sintético ou metodologia expedita 
ou paramétrica.
§ 1º Na elaboração do orçamento estimado na forma 
prevista no caput, poderá ser considerada taxa de ris-
co compatível com o objeto da licitação e as contin-
gências atribuídas ao contratado, devendo a referida 
taxa ser motivada de acordo com metodologia defini-
da em ato da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEPLAN. 
§ 2º A taxa de risco a que se refere o § 1º não in-
tegrará a parcela de benefícios e despesas indiretas 
- BDI do orçamento estimado, devendo ser considera-
da apenas para efeito de análise de aceitabilidade das 
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propostas ofertadas no processo licitatório.
Art. 91 Nas hipóteses em que for adotada a contra-
tação integrada, fica vedada a celebração de termos 
aditivos aos contratos firmados, exceto se verificada 
uma das seguintes hipóteses:
I - recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 
devido a caso fortuito ou força maior;
II - necessidade de alteração do projeto ou das especi-
ficações para melhor adequação técnica aos objetivos 
da contratação, a pedido da Administração Pública, 
desde que não decorrentes de erros ou omissões por 
parte do contratado, observados os limites previstos 
no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES

Seção I
Disposições gerais

Art. 92 São procedimentos auxiliares das licitações re-
gidas por este Decreto:
I - cadastramento;
II - pré-qualificação;
III - sistema de registro de preços; e
IV - catálogo eletrônico de padronização. 

Seção II
Do Cadastramento

Art. 93 Os registros cadastrais serão realizados pela 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SE-
PLAN.
Art. 94 Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contado a partir da data da intimação ou do indeferi-
mento do pedido de inscrição em registro cadastral, 
de sua alteração ou de seu cancelamento, observado 
o disposto nos arts. 66 a 69 deste Decreto, no que 
couber.

Seção III
Da Pré-Qualificação

Art. 95 A Administração Pública do Poder Executivo 
poderá promover a pré-qualificação destinada a iden-
tificar:
I - fornecedores que reúnam condições de qualifica-
ção técnica exigidas para o fornecimento de bem ou 
a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e 
condições previamente estabelecidos; e
II - bens que atendam às exigências técnicas e de 
qualidade estabelecida pela Administração Pública.  
§ 1º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, 
contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação 
técnica necessários à contratação, assegurada, em 
qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os 
concorrentes. 
§ 2º A pré-qualificação de que trata o inciso I do caput 
poderá ser efetuada por grupos ou segmentos de ob-
jetos a serem contratados, segundo as especialidades 
dos fornecedores.  
Art. 96 O procedimento de pré-qualificação ficará per-
manentemente aberto para a inscrição dos eventuais 
interessados.  
Art. 97 A pré-qualificação terá validade máxima de um 
ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo.  
Parágrafo único.  A validade da pré-qualificação de for-
necedores não será superior ao prazo de validade dos 
documentos apresentados pelos interessados. 
Art. 98 Sempre que a Administração Pública do Poder 
Executivo entender conveniente iniciar procedimento 
de pré-qualificação de fornecedores ou bens, deverá 
convocar os interessados para que demonstrem o 
cumprimento das exigências de qualificação técnica 
ou de aceitação de bens, conforme o caso. 
§ 1º A convocação de que trata o caput será realizada 
mediante:
I - publicação de extrato do instrumento convocatório 
no Diário Oficial do Município, sem prejuízo da possi-
bilidade de publicação de extrato em jornal diário de 
grande circulação; e
II - divulgação no sítio eletrônico www.barbacena.
mg.gov.br.
§ 2º A convocação explicitará as exigências de qua-
lificação técnica ou de aceitação de bens, conforme 
o caso. 
Art. 99 Será fornecido certificado aos pré-qualificados, 
renovável sempre que o registro for atualizado. 
Art. 100 Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contado a partir da data da intimação ou da la-
vratura da ata do ato que defira ou indefira pedido de 

pré-qualificação de interessados, observado o dispos-
to nos arts. 66 a 69 deste Decreto, no que couber. 
Art. 101 A Administração Pública do Poder Executivo 
poderá realizar licitação restrita aos pré-qualificados, 
justificadamente, desde que:
I - a convocação para a pré-qualificação discrimine 
que as futuras licitações serão restritas aos pré-qua-
lificados;
II - na convocação a que se refere o inciso I do ca-
put conste estimativa de quantitativos mínimos que 
a Administração Pública do Poder Executivo pretende 
adquirir ou contratar nos próximos doze meses e de 
prazos para publicação do edital; e
III - a pré-qualificação seja total, contendo todos os 
requisitos de habilitação técnica necessários à contra-
tação.  
§ 1º O registro cadastral de pré-qualificados deverá 
ser amplamente divulgado e deverá estar perma-
nentemente aberto aos interessados, obrigando-se a 
unidade por ele responsável a proceder, no mínimo 
anualmente, a chamamento público para a atualização 
dos registros existentes e para o ingresso de novos 
interessados. 
§ 2º Só poderão participar da licitação restrita aos pré-
-qualificados os licitantes que, na data da publicação 
do respectivo instrumento convocatório:
I - já tenham apresentado a documentação exigida 
para a pré-qualificação, ainda que o pedido de pré-
-qualificação seja deferido posteriormente; e
II - estejam regularmente cadastrados. 
§ 3º No caso de realização de licitação restrita, a Ad-
ministração Pública do Poder Executivo enviará convi-
te por meio eletrônico a todos os pré-qualificados no 
respectivo segmento. 
§ 4º O convite de que trata o §3º não exclui a obriga-
ção de atendimento aos requisitos de publicidade do 
instrumento convocatório. 

Seção IV
Do Sistema de Registro de Preços

Art. 102 O Sistema de Registro de Preços destinado 
especificamente ao RDC - SRP/RDC será regido pelo 
disposto neste Decreto. 
Art. 103 Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto 
de procedimentos para registro formal de preços para 
contratações futuras, relativos à prestação de servi-
ços, inclusive de engenharia, de aquisição de bens e 
de execução de obras com características padroniza-
das;
II - ata de registro de preços – documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para 
futura contratação, em que se registram os preços, 
fornecedores, órgãos participantes e condições a se-
rem praticadas, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas;
III - órgão gerenciador – órgão ou entidade pública 
responsável pela condução do conjunto de procedi-
mentos do certame para registro de preços e geren-
ciamento da ata de registro de preços dele decorrente;
IV - órgão participante – órgão ou entidade da ad-
ministração pública que participe dos procedimentos 
iniciais do SRP e integre a ata de registro de preços; e
V - órgão aderente – órgão ou entidade da adminis-
tração pública que, não tendo participado dos pro-
cedimentos iniciais da licitação, adere a uma ata de 
registro de preços. 
Art. 104 O SRP/RDC poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, 
houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens 
com previsão de entregas parceladas ou contratação 
de serviços remunerados por unidade de medida ou 
em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou 
a contratação de serviços para atendimento a mais de 
um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível 
definir previamente o quantitativo a ser demandado 
pela administração pública. 
Art. 105 O SRP/RDC poderá ser adotado para a contra-
tação de bens, de obras com características padroni-
zadas e de serviços, inclusive de engenharia, quando:
I - pelas características do bem ou serviço, houver ne-

cessidade de contratações frequentes;
II - for mais conveniente a aquisição de bens com 
previsão de entregas parceladas ou contratação de 
serviços remunerados por unidade de medida ou em 
regime de tarefa;  
III - for conveniente para atendimento a mais de um 
órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Ad-
ministração Pública do Poder Executivo.
Parágrafo único. O SRP/RDC, no caso de obra, somen-
te poderá ser utilizado:
I - nas hipóteses dos incisos III ou IV do caput; e
II - desde que atendidos, cumulativamente, os seguin-
tes requisitos:
a) as licitações sejam realizadas por órgãos ou en-
tidades da Administração Pública direta ou indireta, 
de quaisquer dos Poderes, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios;
b) as obras tenham projeto de referência padronizado, 
básico ou executivo, consideradas as regionalizações 
necessárias; e
c) haja compromisso do órgão aderente de suportar 
as despesas das ações necessárias à adequação do 
projeto padrão às peculiaridades da execução.  
Art. 106 A licitação para o registro de preços:
I - poderá ser realizada por qualquer dos modos de 
disputa previstos neste Decreto, combinados ou não;
II - ocorrerá utilizando-se critério de julgamento me-
nor preço ou maior desconto; e
III - será precedida de ampla pesquisa de mercado. 
Art. 107 Na licitação para registro de preços, a indica-
ção da dotação orçamentária só será necessária para a 
formalização do contrato ou instrumento equivalente. 
Art. 108 A licitação para registro de preços poderá ser 
precedida de divulgação de intenção de registro de 
preços com a finalidade de permitir a participação de 
outros órgãos ou entidades públicas. 
§ 1º Observado o prazo estabelecido pelo órgão ge-
renciador, os órgãos ou entidades públicas interessa-
dos em participar do registro de preços deverão:
I - manifestar sua concordância com o objeto do re-
gistro de preços; e
II - indicar a sua estimativa de demanda e o cronogra-
ma de contratações. 
§ 2º Esgotado o prazo para a manifestação de inte-
resse em participar do registro de preços, o órgão 
gerenciador:
I - consolidará todas as informações relativas às esti-
mativas individuais de demanda;
II - promoverá a adequação de termos de referência 
ou projetos básicos encaminhados, para atender aos 
requisitos de padronização e racionalização;
III - realizará ampla pesquisa de mercado para a defi-
nição dos preços estimados; e
IV - apresentará as especificações, termos de referên-
cia, projetos básicos, quantitativos e preços estimados 
aos órgãos ou entidades públicas interessados, para 
confirmação da intenção de participar do registro de 
preço. 
Art. 109 O órgão gerenciador poderá subdividir a 
quantidade total de cada item em lotes, sempre que 
comprovada a viabilidade técnica e econômica, de for-
ma a possibilitar maior competitividade, observada a 
quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de 
prestação dos serviços. 
§ 1º No caso de serviços, a subdivisão se dará em 
função da unidade de medida adotada para aferição 
dos produtos e resultados esperados, e será observa-
da a demanda específica de cada órgão ou entidade 
participante. 
§ 2º Na situação prevista no § 1º, será evitada a con-
tratação de mais de uma empresa para a execução do 
mesmo serviço em uma mesma localidade no âmbito 
do mesmo órgão ou entidade, com vistas a assegurar 
a responsabilidade contratual e o princípio da padro-
nização. 
Art. 110 Constará do instrumento convocatório para 
registro de preços, além das exigências previstas no 
art. 17:
I - a especificação ou descrição do objeto, explicitan-
do o conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para a caracterização 
do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas 
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unidades de medida usualmente adotadas;
II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no 
prazo de validade do registro;
III - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, 
por item ou lote, no caso de bens;
IV - as condições quanto aos locais, prazos de en-
trega, forma de pagamento e, complementarmente, 
nos casos de serviços, quando cabíveis, a frequência, 
periodicidade, características do pessoal, materiais e 
equipamentos a serem fornecidos e utilizados, proce-
dimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disci-
plina e controles a serem adotados;
V - o prazo de validade do registro de preço;
VI - os órgãos e entidades participantes;
VII - os modelos de planilhas de custo, quando cou-
ber;
VIII - as minutas de contratos decorrentes do SRP/
RDC, quando for o caso; e
IX - as penalidades a serem aplicadas por descumpri-
mento das condições estabelecidas. 
Parágrafo único.  Quando o instrumento convocatório 
previr o fornecimento de bens ou prestação de servi-
ços em locais diferentes, é facultada a exigência de 
apresentação de proposta diferenciada por região ou 
localidade, de modo que os custos variáveis por região 
ou localidade sejam acrescidos aos respectivos preços. 
Art. 111 Caberá ao órgão gerenciador:
I - promover os atos preparatórios à licitação para re-
gistro de preços, conforme o art. 108;
II - definir os itens a serem registrados, os respectivos 
quantitativos e os órgãos ou entidades participantes;
III - realizar todo o procedimento licitatório;
IV - providenciar a assinatura da ata de registro de 
preços;
V - encaminhar cópia da ata de registro de preços aos 
órgãos ou entidades participantes;
VI - gerenciar a ata de registro de preços, indicando 
os fornecedores que poderão ser contratados e os res-
pectivos quantitativos e preços, conforme as regras 
do art. 119;
VII - manter controle do saldo da quantidade global 
de bens e serviços que poderão ser contratados pelos 
órgãos aderentes, observado o disposto nos §§ 3º e 
4º do art. 118;
VIII - aplicar eventuais sanções que decorrerem:
a) do procedimento licitatório;
b) de descumprimento da ata de registro de preços, 
ressalvado o disposto no art. 112, inciso III do caput, 
alínea “a”; e
c) do descumprimento dos contratos que celebrarem, 
ainda que não haja o correspondente instrumento;
IX - conduzir eventuais negociações dos preços regis-
trados, conforme as regras do art. 121; e
X - anular ou revogar o registro de preços. 
§ 1º O órgão gerenciador realizará todos os atos de 
controle e administração do SRP/RDC. 
§ 2º O órgão gerenciador somente considerará os 
itens e quantitativos referentes aos órgãos ou enti-
dades que confirmarem a intenção de participar do 
registro de preços, na forma do inciso IV do § 2º do 
art. 108.  
Art. 112 Caberá aos órgãos ou entidades participan-
tes:
I - consultar o órgão gerenciador para obter a indica-
ção do fornecedor e respectivos quantitativos e preços 
que poderão ser contratados;
II - fiscalizar o cumprimento dos contratos que cele-
brarem; e
III - aplicar eventuais sanções que decorrerem:
a) do descumprimento da ata de registro de preços, 
no que se refere às suas demandas; e
b) do descumprimento dos contratos que celebrarem, 
ainda que não haja o correspondente instrumento. 
Parágrafo único.  Os órgãos participantes deverão in-
formar ao órgão gerenciador:
I - as sanções que aplicarem; e
II - o nome do responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização dos contratos que celebrarem. 
Art. 113 Após o encerramento da etapa competitiva, 
os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor igual 
ao da proposta do licitante mais bem classificado.  
§ 1º Havendo apresentação de novas propostas na 
forma do caput, o órgão gerenciador estabelecerá 
nova ordem de classificação, observadas as regras do 
art. 114. 
§ 2º A apresentação de novas propostas na forma do 

caput não prejudicará o resultado do certame em rela-
ção ao licitante mais bem classificado. 
Art. 114 Serão registrados na ata de registro de pre-
ços, nesta ordem:
I - os preços e quantitativos do licitante mais bem 
classificado durante a etapa competitiva;
II - os preços e quantitativos dos licitantes que hou-
verem aceitado cotar seus bens ou serviços em valor 
igual ao do licitante mais bem classificado; e
III - os preços e quantitativos dos demais licitantes 
classificados, conforme a ordem de classificação. 
Parágrafo único.  Se houver mais de um licitante na 
situação de que trata o inciso II do caput, serão classi-
ficados segundo a ordem da última proposta apresen-
tada durante a fase competitiva. 
Art. 115 A ata de registro de preços obriga os licitantes 
ao fornecimento de bens ou à prestação de serviço, 
conforme o caso, observados os preços, quantidades 
e demais condições previstas no instrumento convo-
catório. 
Parágrafo único.  O prazo de validade da ata de regis-
tro de preços será definido pelo instrumento convoca-
tório, limitado ao mínimo de três meses e ao máximo 
de doze meses.  
Art. 116 Os contratos decorrentes do SRP/RDC terão 
sua vigência conforme as disposições do instrumento 
convocatório, observadas, no que couber, as normas 
da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
§ 1º Os contratos decorrentes do SRP/RDC não pode-
rão sofrer acréscimo de quantitativos. 
§ 2º Os contratos decorrentes do SRP/RDC poderão 
ser alterados conforme as normas da Lei nº 8.666, de 
1993, ressalvado o disposto no §1º. 
Art. 117 A existência de preços registrados não obriga 
a Administração Pública do Poder Executivo a firmar os 
contratos que deles poderão advir. 
Parágrafo único. Será facultada a realização de licita-
ção específica para contratação de objetos cujos pre-
ços constam do sistema, desde que assegurada aos 
fornecedores registrados a preferência em igualdade 
de condições. 
Art. 118 O órgão ou entidade pública responsável pela 
execução das obras ou serviços contemplados no art. 
4º que não tenha participado do certame licitatório, 
poderá aderir à ata de registro de preços, respeitado o 
seu prazo de vigência. 
§ 1º Os órgãos aderentes deverão observar o disposto 
no art. 112.
§ 2º Os órgãos aderentes não poderão contratar 
quantidade superior à soma das estimativas de de-
manda dos órgãos gerenciador e participantes. 
§3º A quantidade global de bens ou de serviços que 
poderão ser contratados pelos órgãos aderentes e ge-
renciador, somados, não poderá ser superior a cinco 
vezes a quantidade prevista para cada item e, no caso 
de obras, não poderá ser superior a três vezes.
§ 4º Os fornecedores registrados não serão obrigados 
a contratar com órgãos aderentes.  
§ 5º O fornecimento de bens ou a prestação de servi-
ços a órgãos aderentes não prejudicará a obrigação de 
cumprimento da ata de registro de preços em relação 
aos órgãos gerenciador e participantes. 
Art. 119 Quando solicitado, o órgão gerenciador in-
dicará os fornecedores que poderão ser contratados 
pelos órgãos ou entidades participantes ou aderentes, 
e os respectivos quantitativos e preços, conforme a 
ordem de classificação. 
§ 1º O órgão gerenciador observará a seguinte or-
dem quando da indicação de fornecedor aos órgãos 
participantes:
I - o fornecedor registrado mais bem classificado, até 
o esgotamento dos respectivos quantitativos ofereci-
dos;
II - os fornecedores registrados que registraram seus 
preços em valor igual ao do licitante mais bem classifi-
cado, conforme a ordem de classificação; e
III - os demais fornecedores registrados, conforme a 
ordem de classificação, pelos seus preços registrados. 
§ 2º No caso de solicitação de indicação de fornecedor 
por órgão aderente, o órgão gerenciador indicará o 
fornecedor registrado mais bem classificado e os de-
mais licitantes que registraram seus preços em valor 
igual ao do licitante mais bem classificado. 
§ 3º Os órgãos aderentes deverão propor a celebração 
de contrato aos fornecedores indicados pelo órgão ge-
renciador seguindo a ordem de classificação. 

§ 4º Os órgãos aderentes deverão concretizar a con-
tratação no prazo de até trinta dias após a indicação 
do fornecedor pelo órgão gerenciador, respeitado o 
prazo de vigência da ata. 
Art. 120 O órgão gerenciador avaliará trimestralmente 
a compatibilidade entre o preço registrado e o valor 
de mercado.  
Parágrafo único.  Constatado que o preço registrado é 
superior ao valor de mercado, ficarão vedadas novas 
contratações até a adoção das providências cabíveis, 
conforme o art. 121 deste Decreto. 
Art. 121 Quando o preço registrado tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado por motivo superve-
niente, o órgão gerenciador convocará os fornecedo-
res para negociarem a redução dos preços aos valores 
praticados pelo mercado. 
§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus 
preços aos valores praticados pelo mercado serão li-
berados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 
§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que 
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
Art. 122 Os órgãos ou entidades públicas da Adminis-
tração Pública do Poder Executivo poderão participar 
ou aderir a ata de registro de preços gerenciada por 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 
Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, de quais-
quer dos Poderes, observado o disposto no § 1º do 
art. 108 e no caput do art. 118.
Art. 123 O registro de preços será revogado quando 
o fornecedor:
I - descumprir as condições da ata de registro de pre-
ços;
II - não retirar a respectiva nota de empenho ou 
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração Pública do Poder Executivo, sem justi-
ficativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; e
IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III e IV 
do caput do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, 
e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 
§ 1º A revogação do registro poderá ocorrer:
I - por iniciativa da Administração Pública do Poder 
Executivo, conforme conveniência e oportunidade; ou
II - por solicitação do fornecedor, com base em fato 
superveniente devidamente comprovado que justifi-
que a impossibilidade de cumprimento da proposta. 
§ 2º A revogação do registro nas hipóteses previs-
tas nos incisos I, II e IV do caput deste artigo será 
formalizado por decisão da autoridade competente 
do órgão gerenciador, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa. 
§ 3º A revogação do registro em relação a um fornece-
dor não prejudicará o registro dos preços dos demais 
licitantes. 
Art. 124 Competirá à Secretaria de Municipal de Pla-
nejamento e Gestão - SEPLAN estabelecer normas 
complementares necessárias para a operação do SRP/
RDC. 

Seção V
Do Catálogo Eletrônico de Padronização

Art. 125 A Secretaria de Municipal de Planejamento 
e Gestão - SEPLAN poderá criar e gerenciar o Catá-
logo Eletrônico de Padronização, destinado à padro-
nização de bens, serviços e obras a serem adquiridos 
ou contratados pela Administração Pública do Poder 
Executivo.  
Art. 126 O Catálogo Eletrônico de Padronização con-
terá:
I - a especificação de bens, serviços ou obras;
II - descrição de requisitos de habilitação de licitantes, 
conforme o objeto da licitação; e
III - modelos de:
a) instrumentos convocatórios;
b) minutas de contratos;
c) termos de referência e projetos referência; e
d) outros documentos necessários ao procedimento 
de licitação que possam ser padronizados. 
§ 1º O Catálogo Eletrônico de Padronização será des-
tinado especificamente a bens, serviços e obras que 
possam ser adquiridos ou contratados pela Adminis-
tração Pública do Poder Executivo pelo critério de jul-
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gamento menor preço ou maior desconto. 
§ 2º O projeto básico da licitação será obtido a partir 
da adaptação do “projeto de referência” às peculiari-
dades do local onde a obra será realizada, consideran-
do aspectos relativos ao solo e à topografia do terre-
no, bem como aos preços dos insumos da região que 
será implantado o empreendimento.  

CAPÍTULO VII
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 127 Ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no instrumento convocatório e no contrato, 
bem como das demais cominações legais, o licitante 
que:
I - convocado dentro do prazo de validade da sua pro-
posta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses 
previstas no parágrafo único do art. 76 e no art. 84;
II - deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documento falso;
III - ensejar o retardamento da execução ou da en-
trega do objeto da licitação sem motivo justificado;
IV - não mantiver a proposta, salvo se em decorrência 
de fato superveniente, devidamente justificado;
V - fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na 
execução do contrato;
VI - comportar-se de modo inidôneo ou cometer frau-
de fiscal; ou
VII - der causa à inexecução total ou parcial do con-
trato.
§ 1º As sanções administrativas, criminais e demais 
regras previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 
8.666, de 1993, aplicam-se às licitações e aos contra-
tos regidos por este Decreto.
§ 2º Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contado a partir da data da intimação ou da lavratura 
da ata da aplicação das penas de advertência, multa, 
suspensão temporária de participação em licitação, 
impedimento de contratar com a Administração Públi-
ca e declaração de inidoneidade, observado o disposto 
nos arts. 66 a 69 deste Decreto, no que couber.
§ 3º As penalidades serão registradas no cadastro do 
fornecedor junto à ao Administração Pública do Poder 
Executivo.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 128 Fica a Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão – SEPLAN autorizada a expedir instruções 
complementares necessárias ao cumprimento deste 
Decreto.
Art. 129 Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de fevereiro de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.579

“Proíbe a exploração de atividades de prestações de 
serviços e comércio de atividade de eventual e/ou 
ambulante, durante as comemorações do Carnaval no 
ano de 2014, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do inciso I do art. 26 da 
Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica proibida, no período de  28 de fevereiro 
a 04 de março de 2014, na via pública, e em lotes 
vagos e edificações, residenciais ou comerciais, de 
propriedade particular, situados no entorno da Praça 
dos Andradas, no decorrer da Rua XV de Novembro, 
e no trecho compreendido entre os nºs. 260 e 806 da 
Av. Governador Bias Fortes, a exploração de ativida-
des de prestação de serviços e comércio de atividade 
eventual e/ou ambulante.
§ 1º A proibição constante do art. 1º deste Decreto 
se estende num perímetro de 500 (quinhentos) em 
relação à Praça dos Andradas e Rua XV de Novembro, 
e de 1.500 (um mil e quinhentos) metros em relação 
ao local delimitado para o evento na Av. Governador 
Bias Fortes.
§ 2º Fica assegurado aos prestadores de serviços e 
comerciantes regularmente estabelecidos, em caráter 

não eventual, nos trechos descritos no art. 1º des-
te Decreto, o exercício das atividades constantes do 
Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, 
já expedido pela Prefeitura Municipal de Barbacena. 
Art. 2º À Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ é 
vedada a concessão de Alvará Provisório para a ex-
ploração de atividades de prestação de serviços e 
exploração e comerciais, eventuais e/ou ambulantes, 
nos trechos e pelo período previstos no comando do 
artigo anterior.
Art. 3º Excetua-se das vedações deste Decreto a ex-
ploração de atividades comerciais autorizadas pela 
Agência de Desenvolvimento Integrado de Barbacena 
e Região - AGIR, em decorrência de processo sele-
tivo simplificado de credenciamento promovido pela 
entidade.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de fevereiro de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.581

“Fixa tarifas dos serviços de água e esgoto, e dá ou-
tras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 33, de 21 de fevereiro de 2013, e na 
forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município 
de Barbacena;
Considerando os estudos relatados no Ofício nº. 053/
SAS/2014/DG do Serviço de Água e Saneamento – 
SAS que apontam defasagem de 30,61% (trinta vírgu-
la sessenta e um por cento) no valor das tarifas  dos 
serviços de água e esgoto;
Considerando a necessidade de recomposição do valor 
das tarifas dos serviços de água e esgoto para que o 
Serviço de Água e Saneamento – SAS possa desen-
volver suas atividades e promover os investimentos 
mínimos necessários;
E considerando que a recomposição deverá ocorrer de 
forma gradual;

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o reajuste de 14,72% (qua-
torze vírgula setenta e dois por cento) na tabela de 
cobrança de tarifas de água e esgoto do SAS, a partir 
de abril de 2014, conforme discriminado abaixo:
I – TABELA I (Sede do Município e Correia de Almei-
da):

Parágrafo Único. Tarifas Mínimas da TABELA I:

II – TABELA II (Distrito de Senhora das Dores, Pinhei-
ro Grosso, e São Sebastião dos Torres; Localidades de 
Campestre, Pombal e Margaridas):

Parágrafo Único. Tarifas Mínimas da TABELA II:

Art. 2º Fica autorizado o reajuste de 14,72% (quator-
ze vírgula setenta e dois por cento) para as demais 

Art. 3º Fica autorizado o reajuste das multas por atos 
que violem o regulamento dos serviços de água e es-
goto e o Código de Posturas em 14,72% (quatorze 
vírgula setenta e dois por cento) como segue:

                                  
 
                            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                   GABINETE DO PREFEITO 

FAIXAS DE CONSUMO VALORES EM R$ POR m3 
0 a 12,0 m3 2,1843 

12,1 a 15,0 m3 2,6500 
15,1 a 20,0 m3 3,6459 
20,1 a 25,0 m3 4,7381 
25,1 a 30,0 m3 5,8141 
30,1 a 40,0 m3 6,0551 
40,1 a 50,0 m3 7,0187 
50,1 a 75,0 m3 7,7896 

75,1 a 100,0 m3 8,6891 
Acima de 100 m3 10,5040 

 
Parágrafo Único. Tarifas Mínimas da TABELA I: 
 

CLASSE ÁGUA ESGOTO TOTAL 
Residência até 12,0 m3 26,2112 13,1056 39,3168 
Comércio Grupo 1 – até 16 m3 58,3349 29,1674 87,5023 
Comércio Grupo 2 – até 30 m3 174,4241 87,2121 261,6362 

 
 II – TABELA II (Distrito de Senhora das Dores, Pinheiro Grosso, e São Sebastião dos 
Torres; Localidades de Campestre, Pombal e Margaridas): 
 
 

FAIXAS DE CONSUMO VALORES EM R$ POR m3 
0 a 12,0 m3 1,8254 

12,1 a 15,0 m3 2,2147 
15,1 a 20,0 m3 3,0468 
20,1 a 25,0 m3 3,9596 
25,1 a 30,0 m3 4,8589 
30,1 a 40,0 m3 5,0648 
40,1 a 50,0 m3 5,8655 
50,1 a 75,0 m3 6,5098 

75,1 a 100,0 m3 7,2614 
acima de 100 m3 8,7781 

 
Parágrafo Único. Tarifas Mínimas da TABELA II: 

 
 

CLASSE ÁGUA ESGOTO TOTAL 
Residência até 12,0 m3 21,9051 10,9525 32,8576 
Comércio Grupo 1 – até 16 m3 48,7496 24,3748 73,1244 
Comércio Grupo 2 – até 30 m3 145,7655 72,8828 218,6483 
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                            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                   GABINETE DO PREFEITO 

Art. 2º Fica autorizado o reajuste de 14,72% (quatorze vírgula setenta e dois por cento) para 
as demais tarifas de serviços de responsabilidade do SAS, como seguir: 
Parágrafo Único. Outras tarifas de serviços cobrados pelo SAS: 
   

SERVIÇOS TARIFAS EM R$ 
Ligação de água com hidrômetro de 3m3 378,23 
Ligação de água com hidrômetro de 5m3 443,28 
Ligação de água com hidrômetro de 10m3 1.195,89 
Ligação de água com hidrômetro de 30m3 1.890,04 
Ligação de Esgoto 205,91 
Certidão 14,05 
Religação de Água 39,35 
Taxa de Expediente 7,23 
Conhecimento  4,01 
Mudança de Padrão 68,26 
Caminhão de Água e Limpeza de fossa 191,93 
Aferição de Hidrômetro 21,68 
2ª via de conta 1,77 

 
Art. 3º Fica autorizado o reajuste das multas por atos que violem o regulamento dos serviços 
de água e esgoto e o Código de Posturas em 14,72% (quatorze vírgula setenta e dois por 
cento) como segue: 
 
 

SERVIÇOS TARIFAS EM R$ 
Violação 158,20 
Intervenção nas instalações dos serviços públicos de água 
e esgoto 240,91 
Ligação clandestina 393,17 
Lançamento de água pluviais nas instalações de esgoto do 
prédio 610,31 

 
       
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de fevereiro de 2014; 

172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.   

Antonio Carlos Andrada 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de fevereiro de 2014; 

172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.   

Antonio Carlos Andrada 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de fevereiro de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antonio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

ERRATAS
No e-DOB – Diário Oficial do Município, do dia 
12.02.2014, onde se lê “Portaria nº 15.986”; leia-se 
“Portaria nº 15.896”.

Na Portaria nº 15.920, publicada no e-DOB do dia 
13.01.2014, onde se lê “01 de janeiro de 2014”; leia-
-se “10 de janeiro de 2014”.

Na Portaria nº 15.915, publicada no e-DOB do dia 
12.02.2014, onde se lê “Retificar a Portaria nº 15.893, 
de 04.12.2012”; leia-se “Retificar a Portaria nº 15.893, 
de 04.12.2013”.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

Secretário: José Augusto de Oliveria Penna Naves

SECRETARIA MUNICIPAL DE
 GOVERNO - SEGOV

EXTRATO DE CONVÊNIO
ESPÉCIE: Termo de Aditivo ao Convênio nº. 005/2013. 
PARTES: Município de Barbacena/Fundação Presiden-
te Antônio Carlos - FUPAC. OBJETO: Retificação do 
preâmbulo do convênio nº 005/2013, com a alteração 
do representante da FUPAC e alteração das cláusulas 
Segunda e Quarta do instrumento original.  DATA DA 
ASSINATURA: 19/02/2014. ASSINAM: Pelo Município 
de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Muni-
cipal. Pela Fundação Presidente Antônio Carlos - FU-
PAC, Lauro Lopes Pinheiro, Vice-Presidente.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

tarifas de serviços de responsabilidade do SAS, como 
seguir:
Parágrafo Único. Outras tarifas de serviços cobrados 
pelo SAS:

Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA ATRAVÉS DA AGIR– 
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SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

Diretor: Luiz Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE PORTARIAS
O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamen-
to (SAS), no uso das atribuições de seu cargo, nos 
termos dos artigos 157 e 163, II, todos da Lei nº 
3.245/95, RESOLVE

PORTARIA Nº 08/2014 - Art. 1º.   Instaurar, a partir 
desta data, Processo Administrativo Disciplinar para 
apurar as possíveis irregularidades referentes aos atos 
e fatos que constam do processo administrativo nº 01/
CPIA/2014, bem como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos trabalhos. Art. 2º. O 
Processo será conduzido pela Comissão Permanente 
de Inquérito Administrativo instituída pela Portaria nº 
109 de 25 de agosto de 2011, com a composição fi-
xada pela Portaria nº 310, de 3 de junho de 2013.  
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data. Bar-
bacena, 27 de janeiro de 2014. Luís Álvaro Abrantes 
Campos - Diretor-Geral do SAS.

O DIRETOR GERAL DO SAS, no exercício de suas 
atribuições legais e de conformidade com o dispos-
to no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, CONSIDERANDO 
o Parecer Normativo nº 036/2012, datado de 28 de 
agosto de 2012 e o despacho da Divisão de Recursos 
Humanos, exarado no Memorando nº 050/DRH/2014;  
RESOLVE:

PORTARIA Nº 51/2014 - Art. 1º. CONCEDER ascensão 
funcional ao servidor ADAILTON SOUZA DE CARVALHO 
PINTO, matrícula nº 1103, ocupante do cargo de Gari, 
para o nível B-12, do Quadro dos Servidores Públicos 
Municipais, com efeitos retroativos a 02/02/2014. Art. 
2º. Esta portaria entra em vigor nesta data. Barba-
cena, 25 de fevereiro de 2014. Luís Álvaro Abrantes 
Campos - Diretor Geral do SAS.

O DIRETOR GERAL DO SAS, no exercício de suas atri-
buições legais, com fundamento no art. 17, I, da Lei 
Municipal nº 4.382/2011, CONSIDERANDO o teor do 
memorando nº 051/DRH/2014, RESOLVE:

PORTARIA Nº 52/2014 - Art. 1º. Tornar sem efeito a 
Portaria nº 124/2013. Art. 2º. Esta portaria entra em 
vigor nesta data. Barbacena, 25 de fevereiro de 2014. 
Luís Álvaro Abrantes Campos - Diretor Geral do SAS. 

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVO E

CONVÊNIOS

Terceiro Aditivo ao Contrato nº05/2012 - Adquirente: 
SAS. Contratado: SAL-SAL ADMINISTRAÇÃO E SER-
VIÇOS LTDA, CNPJ: nº 05.354.687/0001-87. Funda-
mento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Processo Ad-
ministrativo nº 2012000797. Gestor: Sérgio Adriano 
Ferreira Rodrigues. Objeto: Reajuste do objeto original 
do Contrato nº 05/2012, no percentual de 5,46 (cinco 
virgula quarenta e seis por cento) com base no índice 
IGPM/FGV. Valor: R$ 104.597,76 (cento e quatro mil, 
quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis 
centavos). Vigência: 17/01/2014 a 16/01/2014. Data 
de assinatura: 06/01/2013.

Terceiro Aditivo ao Contrato nº24/2011 - Adquirente: 
SAS. Contratado: INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL 
LTDA. - EPP, CNPJ: nº 04.225.153/0001-98. Funda-
mento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Processo Ad-
ministrativo nº 2011015758. Gestor: Gil César Pereira 
de Carvalho. Objeto: Reajuste do objeto original do 
Contrato nº 05/2012, no percentual de 5,2726 % (cin-
co vírgula dois sete dois seis por cento), com base 
no índice IGPM/FGV. Valor: R$ 20.101,78 (vinte mil, 
cento e um reais e setenta e oito centavos). Vigên-
cia: 002/01/2014 a 05/12/2014. Data de assinatura: 
02/01/2014.

EXTRATO DE ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 001/2014 - Adquiren-

AQUISIÇÕES DIRETAS (ART. 24, 
II C.C ART. 62, AMBOS DA LEI 

Nº 8.666/93)

Material Data Fornecedor Valor Total

1 - Motobombasubmersa, 
trifásica, 220 V, 60 HZ, 2,0 CV. 17/01/2014

Belo Bombas R$1.290,00 

1 - Elaboração de manual de 
padronização de uniformes
2 - Aquisição de peça piloto 21/01/2014 Multiseg R$2.470,00

1- Botijão térmico 9 litros
21/01/2014 Space Inf. & Móveis 

p/ escritório Ltda ME
R$399,00

1 - Jarra de vidro
2 - Garrafa térmica 1 litro
3 - Garrafa térmica 5 litros

21/01/2014
Space Inf. & Móveis 
p/ escritório Ltda ME

R$ 538,20

1 - Bicho esguicho p/ mangueira
2 - Bico soprador de ar

24/01/2014
Comercial de borrachas 
de 
Barbacena LTDA

R$55,00

1 - Mangueira de borracha 20m 24/01/2014 Ponto da Borracha Ltda R$270,00

- Serviço de Limpeza de poço 14/01/2014
Prestadora de Serviços 
MN

R$3804,00

1 - Bomba para o poço do Nova 
suiça

14/01/2014 Hidromig R$3.725,00

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Avenida Governador Benedito Valadares, 181 - Padre Cunha – CEP: 36.202-328 – Barbacena – MG.

Tel.: (32) 3339-6800 – Fax: (32) 3339-6805 - www.demaebarbacena.com.br – compras@demaebarbacena.com.br

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVO E

CONVÊNIOS

MUNICÍPIO DE BARBACENA – DECLARAÇÃO DE LICITA-
ÇÃO DESERTA – CONCORRENCIA Nº 001/2013 – PRO-
CESSO Nº 053/2013. Objeto: Contratação de empresa 
de engenharia especializada em serviços de construção 
civil, para reforma e ampliação de UBS no Bairro Gro-
gotó. Barbacena, 27/02/2014. Antonio Carlos Andrada 
– Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – DECLARAÇÃO DE LICI-
TAÇÃO FRACASSADO – CONCORRENCIA Nº 003/2013 
– PROCESSO Nº 055/2013. Objeto: Contratação de 
empresa de engenharia especializada em serviços de 
construção civil, para reforma e ampliação de UBS no 
Distrito de Correia de Almeida. Barbacena, 27/02/2014. 
Antonio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – DECLARAÇÃO DE LICI-
TAÇÃO FRACASSADA - CONCORRENCIA Nº 004/2013 
– PROCESSO Nº 056/2013. Objeto: Contratação de 
empresa de engenharia especializada em serviços de 
construção civil, para reforma e ampliação de UBS no 
Bairro Santa Efigenia. Barbacena, 27/02/2014. Antonio 
Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – DECLARAÇÃO DE LICI-
TAÇÃO FRACASSADA – CONCORRENCIA Nº 002/2013 
– PROCESSO Nº 054/2013. Objeto: Contratação de 
empresa de engenharia especializada em serviços de 
construção civil, para reforma e ampliação de UBS no 
Bairro do Carmo. Barbacena, 27/02/2014. Antonio Car-
los Andrada – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – DECLARAÇÃO DE LICITA-
ÇÃO DESERTA – CONCORRENCIA Nº 005/2013 – PRO-
CESSO Nº 057/2013. Objeto: Contratação de empresa 
de engenharia especializada em serviços de construção 
civil, para reforma e ampliação de UBS no Bairro Santa 
Cecília. Barbacena, 27/02/2014. Antonio Carlos Andrada 
– Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – DECLARAÇÃO DE LICITA-
ÇÃO DESERTA – CONCORRENCIA Nº 006/2013 – PRO-
CESSO Nº 058/2013. Objeto: Contratação de empresa 
de engenharia especializada em serviços de construção 
civil, para reforma e ampliação de UBS no Bairro Água 
Santa. Barbacena, 27/02/2014. Antonio Carlos Andrada 
– Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 090/2013 - ADESÃO 
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2013 - PE N.º 
94/2012b/FNDE/MEC – PE N.º 151/2012. Contratação 
de empresa para construção de escola/creche pelo 
Programa Proinfância do FNDE, no bairro Monte Mário. 
Vencedora CASAALTA COSNTRUÇÕES LTDA, portadora 
do CNPJ n.º 77.578.623/0001-70. Valor R$265.678,00. 
Barbacena, 27/02/2014. Antonio Carlos Andrada – Pre-
feito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 091/2013 - ADESÃO 
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2013 - PE N.º 
94/2012b/FNDE/MEC – PE N.º 151/2012. Contratação 
de empresa para construção de escola/creche pelo 
Programa Proinfância do FNDE, no bairro Nova Cidade. 
Vencedora CASALTA COSNTRUÇÕES LTDA, portadora 

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

A Presidente da Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo/SAS: Joana d´Arc Francelino nomeada 
pela portaria nº 0310/2013, faz saber a AJR, Mat. 839, 
que estão correndo, em seus termos legais, os autos 
de Processo administrativo Disciplinar em que o mes-
mo figura como indiciado, incurso na hipótese dos ar-
tigos 148, II, c.c art. 154, ambos da Lei Municipal n.º 
3.245/95, com pena de demissão conforme apurados 
nos autos do processo n.º 001/CPIA/2014. E, cons-
tando dos autos que o mesmo encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, fica, pelo presente edital, citado 
a comparecer às 16 horas do dia 13, do mês de março 
de 2014, na sede da Comissão Processante especial, 
situada na Avenida Governador Benedito Valadares, 
181, Bairro Padre Cunha, nesta cidade de Barbacena, 
Estado de Minas Gerais, sob pena de revelia, a fim 
de ser interrogado sobre os fatos que são imputados. 
Do que para ciência do indiciado, conforme manda a 
Lei, é expedido o presente edital, que será publicado 
por três dias consecutivos. Barbacena, 27 de fevereiro 
de 2014.

EDITAL DE INDICIAMENTO

te: SAS. Fornecedor: BH SEG COMÉRCIO DE EQUI-
PAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. CNPJ: 
18.668.498/0001-92. Fundamento legal: Lei nº 
8.666/93. Origem: Processo nº 038/2013 - Pregão 
Presencial nº 029/2013. Gestor: Antônio Portela Di-
mas Campos. Objeto: Futura aquisição de botinas de 
segurança. Valor: R$20.202,00 (vinte mil duzentos e 
dois reais).  Vigência: 12 meses a contar da data de 
assinatura. Data de assinatura: 30/01/2014.

Ata de Registro de Preços nº 002/2014 - Adquirente: 
SAS. Fornecedor: Comercial Belvedere Ltda - CNPJ: 
n.º 20.330.429/0001-54. Fundamento legal: Lei nº 
8.666/93. Origem: Processo nº 041/2013 - Pregão 
Presencial nº 030/2013. Gestor: Sérgio Adriano Fer-
reira Rodrigues. Objeto: Futura aquisição de Óleo 
Diesel S10. Valor: R$54.000,00 (cinqüenta e quatro 
mil reais). Vigência: 12 meses a contar da data de 
assinatura. Data de assinatura: 30/01/2014.

Ata de Registro de Preços nº 002/2014 - Adquirente: 
SAS. Fornecedor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPOR-
TES LTDA.- CNPJ: n.º 03.316.661/0001-19. Funda-
mento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Processo nº 
041/2013 - Pregão Presencial nº 030/2013. Gestor: 
Sérgio Adriano Ferreira Rodrigues. Objeto: Futura 
aquisição de agente redutor de líquido automotivo 
Arla -32. Valor: R$4.990,00 (quatro mil novecentos e 
noventa reais). Vigência: 12 meses a contar da data 
de assinatura. Data de assinatura: 30/01/2014.

AVISO DE LICITAÇÃO – PRC Nº 002/2014 – T.P. Nº 
001/2014. OBJETO: concessão de permissão remune-
rada de uso de espaço público, em caráter pessoal 
e precário, destinado à instalação de barracas para 
exploração de atividade econômica (comércio de aces-
sórios, alimentação, artesanato, brinquedos, calçados, 
cama, mesa e banho, eletrônicos e eletrodomésticos, 
lingerie e meias, panelas e utensílios, roupas e laser), 
sujeita a prévia licença da Prefeitura Municipal de Bar-
bacena, durante o 50º Jubileu de São José, no Bairro 
São José, em Barbacena, Minas Gerais, entre os dias 
21 de abril e 01 de maio de 2.014, para quem oferecer 
maior oferta por item, respeitando os valores mínimos 
estabelecidos no edital. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Dias 25, 26 e 27/03/2014 às 13:00 horas. Informações
tel: 32 3339–2026.Edital disponível através de solici-
tação no e-mail:  licitacao@barbacena.mg.gov.br. A 
solicitação deverá conter identificação completa do 
interessado, com: nome, endereço, telefone e CPF/
CNPJ. Pablo Herthel Candian - Coordenador de Aqui-
sições e Contratos.

do CNPJ n.º 77.578.623/0001-70. Valor R$257.567,84. 
Barbacena, 27/02/2014. Antonio Carlos Andrada – Pre-
feito Municipal.
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