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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
CONFORME INC I, ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. 

 
Processo Administrativo de Licitação: Nº: 15/2022  
Tipo de Licitação: Pregão Presencial Nº: 12/2022 
Procedimento: Registro de Preços. 
Tipo de Licitação: Menor preço. 
 
Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 10.520/02, conjugada com o disposto nos 

Decretos nº 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a modalidade de licitação 
Pregão e de nº 14, de 18 de agosto de 2008, que regulamentou o Sistema de Registro 
de Preços, conhecido pela sigla SRP, em âmbito municipal, Decreto Federal nº 7.892, 
de 13 de janeiro de 2013 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações, pela Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações, Lei Municipal N° 021, de 
10 de novembro de 2010, que “Institui o Estatuto Municipal da Micro e da Pequena 
Empresa, introduz dispositivos específicos no Código Tributário Municipal, e dá outras 
providências”. 
 
Data e Hora para Início do Credenciamento: 05 de abril de 2022 às 09h00. 
 
Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 05 de abril de 2022 às 09h00. 

 
Contato: (33) 3246-9066/9106 (Sr. Wilson Ferraz Leonardo), ou e-mail: 

licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br, onde pode ser consultado o Edital e obtido cópia. 
 
Local: Rua Frei Inocêncio n° 236, Centro São Félix de Minas – MG. 
 
1 - PREÂMBULO: 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS, por seu Presidente da CPL, designado 
pelo Decreto Municipal Nº: 35 de 14 de junho de 2021, publicado na mesma data, torna 
público para ciência dos interessados que atendendo solicitação da Secretaria Municipal 
de Administração e Governo, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para 
Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para os 
serviços de lavagem, borracharia, troca de óleo e lubrificação de veículos e máquinas 
no município de São Félix de Minas. 
 
1.2. A presente licitação, cujo tipo é o menor preço por item, será integralmente 
conduzida pelo Pregoeiro Sr. Fernando Paulino Rosa, assessorado por sua equipe de 
apoio e regida pela legislação acima especificada e demais normas pertinentes em 
vigor, consoantes às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus 
anexos. 
 
1.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerá no dia 05 de 
abril de 2022, sendo a abertura prevista para às 09h00 do mesmo dia, na Sede da 
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Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, Rua Frei Inocêncio, n° 236 - centro, 
Sala da CPL. 
 
2 - OBJETO E DAS DEFINIÇÕES 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto realizar o Registro de Preço para futura 
contratação de empresa prestadora de serviços de lavagem, borracharia, troca de óleo 
e lubrificação de veículos e máquinas no município de São Félix de Minas/MG. 
 
2.2. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – Conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para 
contratações futuras. 
 
2.3. 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 serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 
 
2.4. ÓRGÃO GERENCIADOR – Órgão ou entidade da Administração Pública 

responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de 
preços e gerenciamento da Ata referente ao Pregão. 
 
2.5. ÓRGÃO PARTICIPANTE – órgão ou entidade da administração pública que 

participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata 
de registro de preços.  
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO 
CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 
PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 E POSTERIORES 
ALTERAÇÕES E EQUIPARADAS. 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 
e equiparadas: 
 
3.1.1. Que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constante deste edital e seus anexos, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 43, §1º. 
da Lei Complementar nº. 147/2014, no que se refere à habilitação fiscal; 
 
3.1.2. Somente poderão participar desta licitação as Microempresas, empresas de 

pequeno porte ou equiparadas que desenvolvam em seu ramo de atividades o objeto 
desta licitação, devidamente comprovado através de contrato social apresentando no 
ato de credenciamento, nos termos do inciso I do art. 48, por se tratar de contratação de 
itens cujos valores estão até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
 
3.1.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado 

e preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que constarem na firma ou 
denominação social as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou 
suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos da LC 123/2006; 
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3.1.4. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 

nesta licitação, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são 
considerados:  
 
3.1.4.1. Microempresa – “ME” – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

que aufira, em cada ano/calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais); 
 
3.1.4.2. Empresa de Pequeno Porte – “EPP” – o empresário, a pessoa jurídica, ou a 

ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais). 
 
3.2. É vedada a participação de empresa que: 
 
3.2.1. não se enquadre como ME e EPP, conforme Lei Complementar nº123/2006 e 
posteriores alterações para os itens de exclusividade. 
 
3.2.2. tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do 

processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único 
da Lei Federal 8.666/93; 
 
3.2.3. cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma 

licitante. 
 
3.2.7. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, sendo que a Secretaria Municipal de Administração e 
Governo não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
3.2.8. Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação; 
 
3.2.9. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações 
concedido às Microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alterações, licitantes que se enquadrem em 
qualquer das exclusões relacionadas no art. 3o da referida Lei. 
 
3.2.10. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia (exceto por fac-simile) autenticada por meio de 
cartório competente, ou publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por cópia, 
desde que acompanhada do original para conferência e autenticação pelo Pregoeiro. 
 
3.3. O representante legal deverá apresentar-se ao Pregoeiro, na data, hora e local 
estipulados neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos:  
Procuração Específica e RG, e em se tratando de sócio da empresa deverá apresentar 
documento que comprove esta condição; 
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Envelope nº 1 – Proposta de Preços. 
 
Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação. 
 
4 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE NORTEIAM A LICITAÇÃO 
 
4.1. Conforme definido no preâmbulo deste Edital serão realizados pelo Pregoeiro, em 

sessão pública, o credenciamento das licitantes, o recebimento e a abertura dos 
envelopes “proposta” e “documentação” correspondentes a este Pregão, conforme 
disposto na Lei Federal nº. 10.520/2002, aplicando-se a esta subsidiariamente, a Lei 
Federal nº. 8.666/1993. 
 
4.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, 

sendo facultada a sua participação como ouvinte. 
 
4.2.1. qualquer pessoa ou licitante, que não se comportar de forma adequada no 
ambiente da licitação, poderá ser convidado pelo Pregoeiro a se retirar, podendo este 
requisitar força policial, caso entenda necessário. 
 
4.3. Aberta a sessão de credenciamento pelo Pregoeiro, o representante legal da 
licitante deverá credenciar-se perante o Pregoeiro, comprovando possuir poderes para 
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a este Pregão, 
sendo aceita procuração de ambos os poderes. 
 
4.4. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal por meio 

de procuração devidamente credenciado ou que comprovar ser o representante legal 
por meio de ato constitutivo da empresa. 
 
4.5. Após encerrados os procedimentos de credenciamento, o Pregoeiro receberá os 

envelopes "proposta" e "documentação" e os seguintes documentos: 
 
4.5.1. declaração que cumpre todos os requisitos de habilitação (Anexo VII); 
 
4.5.2. certidão simplificada emitida pela Junta Comercial comprovando seu 
enquadramento de ME ou EPP; 
 
4.5.3. cópia de documento pessoal do credenciado, com foto, sendo necessária a 

apresentação do original para conferência do Pregoeiro; 
 
4.5.4. o licitante credenciado deverá assinar a lista de presença se identificando para 
que sua assinatura seja conferida nos demais autos processuais. 
 
4.6. Após a declaração do Pregoeiro de que os licitantes que compareceram no prazo 

definido para o credenciamento encontram-se devidamente credenciados, serão 
recebidos os envelopes de propostas e documentação. 
 
4.6.1. Será facultado aos licitantes credenciados inserir a sua rubrica no fecho dos 

envelopes antes de sua abertura, podendo proceder a conferência e análise dos 
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documentos apresentados, caso qualquer licitante não tenha interesse em proceder o 
exame, tal procedimento implica na renúncia ao direito de questionamento futuro. 
 
4.6.2. Após efetuar a conferência, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de 
propostas e a classificação das mesmas em confronto com o objeto e exigências desse 
edital. 
 
4.6.2.1. O Pregoeiro declarará a aceitabilidade das propostas, devendo ordená-las em 
ordem crescente para a organização da etapa de lance. 
 
4.6.3. O Pregoeiro procederá a classificação da proposta escrita de menor preço sendo 

essa a base de cálculo para aceitação, na etapa de lance, das demais que estejam com 
valores sucessivos e superiores a de menor valor em até 10% (dez por cento). 
 
4.6.3.1. A seleção das melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), 

quaisquer que sejam os preços ofertados, ocorrerá quando não constatadas, no mínimo, 
três propostas escritas de preços nas condições definidas na cláusula anterior. 
 
4.6.3.1.1. Para atender o princípio da competitividade e o disposto na sub-cláusula 

anterior, será desconsiderada entre as três, a proposta que serviu de base de cálculo (a 

de menor valor), sendo aceito três melhores colocadas além da de menor valor, neste caso 
iria para a disputa quatro licitantes. 
 
4.7. O Pregoeiro classificará as propostas em ordem crescente de preço ofertado para 
que os representantes credenciados participem da etapa de lance, por meio de lances 
verbais, no prazo e nas condições definidas pelo Pregoeiro. 
 
4.8. A etapa de lances inicia-se com a apresentação de lances verbais, que deverão ser 
formulados de modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes, em voz alta e de 
forma clara e objetiva. 
 
4.9. Uma vez iniciada a abertura do envelope “proposta”, não serão permitidas quaisquer 
retificações que possam influir no resultado final do Pregão, ressalvadas apenas aquelas 
destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pelo 
Pregoeiro e a Controladoria Geral do Município. 
 
4.9.1. quando verificado erros irrelevantes na proposta, tais como: ausência de número 

do CNPJ, telefone, endereço, nome do responsável ou erro de somatório o fato será 
julgado pelo Pregoeiro podendo ser considerada válida a proposta pelo Pregoeiro e pela 
Controladoria Geral do Município. 
 
4.10. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro 
convidará, individualmente, os licitantes credenciados e classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de 
maior preço pelo item em disputa, em ordem decrescente de preços ofertados. 
 
4.11. Após o encerramento da disputa do item, não serão abertos os envelopes de 

habilitação, o julgamento da documentação de habilitação só ocorrerá após o 
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encerramento da etapa de lances, ou seja, somente depois de disputado o último item 
do certame. 
 
4.12. Os licitantes que protocolarem envelopes sem o credenciamento de representante 
na sessão e suas propostas forem desclassificadas, incorre na preclusão do direito de 
participar da fase de lances verbais. 
 
4.13. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
4.13.1. caso seja verificado na proposta erro em oferta de valores que poderá provocar 

prejuízo ao particular, em obediência aos princípios da justiça, legalidade e 
razoabilidade, o Pregoeiro não poderá obrigar o licitante manter o valor e não poderá 
adjudicar o item ofertado nessas condições, declarando-o fracassado. 
 
4.14. O licitante que se abstiver ou não apresentar lance verbal no prazo estipulado ou 
quando convocado pelo Pregoeiro, a partir desse momento ficará excluído da etapa de 
lance e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das 
propostas; 
 
4.15. As atribuições do Pregoeiro de coordenar a sessão e manter a ordem deverá 

observar o disposto na Lei Federal nº. 10.520/02, conjugado com o Decreto Municipal 
de regulamentação da Modalidade Pregão no âmbito Municipal; 
 
4.16. A sessão será suspensa pelo Pregoeiro, por determinação da Controladoria, para 

esclarecimento de fatos, para realização de diligência ou quando não houver tempo 
suficiente para a realização de todos os julgamentos, os motivos serão consignados em 
ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente pelo Pregoeiro. 
 
4.17. Os autos do processo, documentos em análise e os envelopes não abertos, ficarão 
em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada, 
para prosseguimento dos trabalhos. 
 
4.18. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito 
da condução do certame deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes 
credenciados presentes, no momento oportuno de manifestação de intenção de 
interposição de recurso, devidamente motivado pelo Pregoeiro. 
 
4.19. As propostas e os documentos de habilitação serão colocados à disposição dos 

licitantes credenciados na sessão deste Pregão, sendo facultada a rubrica nos mesmos 
atestando vista, caso não faça uso desse direito estará renunciando a qualquer 
questionamento futuro. 
 
4.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes 
"documentação de habilitação" não caberá desclassificar os licitantes por motivo 
relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento. 
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4.20.1. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 

envelope de “documentação de habilitação”, ou os apresentar em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, salvo aquela permitida, 
temporariamente, para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte conforme dispõe a 
Lei Federal nº. 123/06, com suas posteriores alterações, será inabilitada, sem prejuízo 
de ser-lhe aplicada, no que couber, as penalidades previstas neste Edital e demais 
cominações legais; 
 
4.21. É facultada ao Pregoeiro, Controladoria Geral ou a quem a autoridade superior 

designar, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou 
documentação; 
 
4.22. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 

promovida, caso não seja suficiente para esclarecer os fatos o item ou processo será 
declarado frustrado; 
 
4.23. A adjudicação e a homologação dos itens que integram o objeto deste Pregão 

somente serão efetivadas: 
 
4.23.1. se não houver manifestação do licitante de sua intenção de interpor recurso, 
devidamente fundamentada e registrada em ata durante o transcurso da sessão do 
Pregão; 
 
4.23.2. após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento 
do seu resultado. 
 
4.24. A abertura dos envelopes “proposta” e “documentação de habilitação” será 

realizada sempre em sessão pública, devendo o Pregoeiro decidir o que deve constar 
em ata circunstanciada da reunião, que será assinada pelo Pregoeiro, os licitantes 
presentes e os demais presentes que manifestarem interesse. 
 
4.24.1. Os licitantes interessados em obter cópia da ata deverão manifestar interesse 
em ata, ou mediante requerimento formal e será registrado no processo a extração da 
cópia. 
 
4.25. Os envelopes de “documentação de habilitação” dos licitantes classificados em 
segundo e terceiro lugar ficarão em poder do Pregoeiro por 60 (sessenta) dias, após 
esse prazo serão devolvidos. 
 
4.25.1. Os envelopes de “documentos de habilitação” dos demais licitantes, não abertos, 
ficarão à sua disposição pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento 
da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o 
resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que 
serão devolvidos pelo Pregoeiro. 
 
5.    DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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5.1 É vedada a participação nesta licitação de empresa que: 
 
5.1.1 que tenha sido declarada inidônea por quaisquer órgãos públicos federal, 
estaduais, municipais ou do Distrito Federal; 
 
5.1.2 estejam em processo de falência ou recuperação judicial. 

 
5.2 Será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 
social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e 
o incentivo à inovação tecnológica. 
 
5.2.1 Nos termos do art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores 

alterações, o Município de São Félix de Minas realizará processo licitatório destinado 
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos 
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
 
5.3  Caso a empresa vencedora tenha sede fora do Município de São Félix de 
Minas, deverá a mesma credenciar empresa localizada na sede deste Município 
para a realização dos serviços, em decorrência da inviabilidade do deslocamento 
dos veículos e máquinas para outro município. 
 
5.4 A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos e vincula a licitante proponente aos termos e 
condições gerais e especiais aqui estabelecidos. 
 
5.5  A licitante poderá fazer-se representar em todas as fases desta licitação. 

 
5.6  Para manifestarem-se nas fases do procedimento licitatório, as participantes 
poderão credenciar um representante, conforme item 7 deste Edital, que poderá intervir 
no procedimento licitatório e responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 
em nome da representada. 
 
5.7 O representante da empresa deverá identificar-se com a apresentação do seu 
documento de identidade. 
 
5.8 Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais 

de uma licitante. 
 
5.9 O não credenciamento de representante impedirá qualquer pessoa de se manifestar 

e responder pela licitante, sem prejuízo do seu direito de oferecimento dos documentos 
de habilitação e proposta. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, DA PROPOSTA E DA 
DOCUMENTAÇÃO  

 

6.1 A documentação e a proposta deverão ser entregues no local, dia e horário fixados 
para a licitação, em 02 (dois) envelopes separados, lacrados e rubricados, contendo em 
sua parte externa e frontal, além da razão social do proponente, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE 1 – PROPOSTA 

Razão Social do Proponente 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas 
Processo Licitatório nº 15/2022 –  
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 12/2022 
 
ENVELOPE 2 - DOCUMENTAÇÃO 

Razão Social do Proponente 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas 
Processo Licitatório nº 15/2022 –  
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 12/2022 
 
6.2 Os documentos referentes ao Credenciamento deverão também ser entregues 
no local, dia e horário fixados para o certame e entregues à Comissão 
Permanente de Licitação, não havendo necessidade de constarem em envelope 
próprio. 
 
6.3 É de total responsabilidade da licitante a apresentação dos envelopes na forma 

acima especificada, inclusive quanto ao conteúdo a ser apresentado, ficando 
estabelecido que qualquer inversão ou apresentação indevida implicará na 
desclassificação automática da licitante. 
 
7.    DO CREDENCIAMENTO 
 

7.1 Os documentos de CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados 
separadamente, no momento do credenciamento, e deverão ser apresentados em uma 
das seguintes formas: 
 
7.1.1 Por instrumento público de procuração; 
 
7.1.2 Por procuração particular com reconhecimento de firma em cartório – ANEXO VIII, 
de acordo com o subitem 7.2; 
 
7.1.3 Por contrato social, quando se tratar de representante legal. 

 
7.2 A licitante que credenciar representante por meio de procuração particular com 
reconhecimento de firma em cartório, concedendo poderes para participar de licitações 
em geral, deverá apresentar o ato constitutivo – estatuto ou contrato social em vigor 
(devidamente registrado, em se tratando de sociedades simples ou empresária) ou cópia 
autenticada, para verificação dos poderes do outorgante. No caso de sociedade por 
ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus administradores. 
 
7.3 A licitante que credenciar o representante legal da empresa deverá apresentar o ato 

constitutivo – estatuto ou contrato social em vigor (devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade simples ou empresária). No caso de sociedade por ações, deverá 
ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus administradores. 
 
7.4 Todos os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
de documento consolidado. 
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7.5 Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
preceitua o inciso VII, art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002 – Anexo VII deste Edital e 

Certidão Simplificada da Junta Comercial comprovando o enquadramento como 
ME/EPP. 
  
7.6 Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais 
de uma licitante. 
 

7.7 Na ocorrência dos documentos relativos ao credenciamento constarem no 
Envelope “2”, o Pregoeiro poderá devolver o envelope de habilitação lacrado ao 
licitante para que o mesmo retire de dentro os respectivos documentos 
necessários, procedendo a novo lacramento. 
 
7.8 Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos 

previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo. 
 
7.9 Na ausência da Declaração, e para fins de comprovação da condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, será aceito o documento de constituição 
da empresa quando o mesmo informar a referida condição. 
 
8. DAS PROPOSTAS 
 

8.1 A licitante, antes de apresentar sua proposta, deverá consultar detidamente as 
especificações do objeto, constante no Anexo I de modo a não incorrer em 
avaliações incompletas, erros e omissões que jamais poderão ser alegados para 
motivar eventuais pretensões de acréscimo de valores ou desistência. 

 
8.2 A proposta de preço, sob pena de desclassificação, deverá, obrigatoriamente, estar 

datada e assinada, ser redigida em língua portuguesa, com linguagem clara, sem 
emendas, entrelinhas ou rasuras e de forma mecânica (digitada ou datilografada), em 
papel timbrado ou com carimbo do CNPJ/MF, bem como seguir o MODELO DE 
PROPOSTA constante do Anexo II deste Edital. 

 
8.3 A proposta deverá apresentar a composição de preços em moeda nacional, com, no 
máximo, 02 (dois) algarismos após a vírgula. 
 
8.4 Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas 
condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equívocos ou 
omissões ocorridas nas cotações de preços serão de inteira responsabilidade do 
proponente, não cabendo, no caso de consequente desclassificação decorrente de erro 
para mais, qualquer reclamação, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-
se da prestação dos fornecimentos do objeto da presente licitação. 
 
8.5 A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
abertura das propostas. Caso a proposta não indique o prazo de validade, será 
considerado esse prazo. 
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8.6 Nos preços e tarifas dos serviços ofertados deverão estar inclusas todas as 

despesas para a prestação dos serviços do objeto, inclusive impostos, taxas, tributos, 
incidências fiscais, para fiscais e comerciais contribuições de qualquer natureza ou 
espécie, encargos sociais, salários e quaisquer outras despesas necessárias à 
prestação dos serviços. 
 
 
8.7 Não serão admitidas alegações posteriores de desconhecimento do objeto, bem 

como de dificuldades técnicas não previstas. A Comissão poderá suprir erros de soma 
da proposta, em sessão pública, desde que não acarrete qualquer prejuízo aos demais 
interessados. 
 

8.8 A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes, desde que ele tenha 
sido devidamente credenciado. 
 
8.9 Serão desclassificadas as propostas que desobedecerem às condições 
exigidas no presente Edital, que apresentem rasuras e falhas que impossibilitem 
a sua perfeita compreensão e aquelas que apresentarem preços em moeda 
estrangeira, conforme legislação vigente. 
 
 
8.10 Não serão aceitas propostas via FAX, internet e/ou outras formas similares. 
 
8.11 Não serão aceitas reivindicações das proponentes, pleiteando qualquer adicional 

de preço por falta ou omissão que porventura vierem a ser verificadas em suas 
propostas, ou pedidas de desconsideração da mesma, por razões semelhantes ou 
quaisquer outros acréscimos, supressões ou retificações, salvo por motivo 
superveniente devidamente comprovado e aceito pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
8.12 Caso a empresa licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, e se verifique em face da presente licitação a ocorrência de 
condições impeditivas e/ou vedações para o seu enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em especial os previstos nos 
artigos 17 e § 4º do art. 3º da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
a mesma deverá considerar em sua proposta as condições tributárias oriunda de 
seu desenquadramento, com vista à celebração do futuro contrato. 
 
8.13 A apresentação da proposta implicará, por parte da licitante autora da oferta, plena 

aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
9. HABILITAÇÃO 
 
9.1 Para habilitação nesta licitação serão exigidos os seguintes documentos (Envelope 
“2”), que ficarão anexados ao processo de licitação, sendo vedada sua retirada ou 
substituição: 
 
9.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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9.1.1.1 Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de 

empresa individual; 
 
9.1.1.2 Prova de registro, no órgão competente, no caso de firma individual. 
 
9.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 

órgão competente, em caso de sociedades comerciais. 
 
9.1.1.3 Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no 
órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, em 
prejuízo da apresentação dos demais documentos acima exigidos. 
 
Os documentos citados nos itens acima deverão estar acompanhados de sua 
última alteração ou respectiva consolidação. 

 
9.1.2 REGULARIDADE FISCAL 
 
9.1.2.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 
9.1.2.2 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS) – CRF; 
 

9.1.2.3 Certidão Negativa de Débitos relativa aos Tributos Municipais e Estaduais; 
 
9.1.2.4 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais; 
 
9.1.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 
9.1.4 DECLARAÇÃO AO NÃO EMPREGO DE MENORES 
 
9.1.4.1 Declaração atestando que NÃO emprega menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme MODELO DE DECLARAÇÃO AO NÃO EMPREGO DE MENORES constante 
no Anexo III do presente Edital. 
 
9.2 Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação jurídica poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa 
oficial.” Somente serão aceitos os documentos em perfeitas condições de legibilidade e 
entendimento. 
 
9.3 Os documentos comprobatórios de regularidade ou de inexistência de débito deverão 
estar no prazo de validade neles consignados. Na falta desta informação, serão 
considerados válidos por 90 (noventa) dias, contados, inclusive, da emissão, 
aprovação ou da data de assinatura pela autoridade. As exceções serão avaliadas 
quando anexada legislação específica para o respectivo documento. 
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9.4 Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos 

comprobatórios da regularidade fiscal, a Comissão Permanente de Licitação poderá 
realizar consulta on-line aos sites dos órgãos responsáveis pela emissão dos mesmos. 
 
9.5 Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do domicílio ou da sede da 
licitante. 
 
9.6 A Comissão não exigirá, na fase de habilitação, nova cópia de documentos que 
tenham sido necessários e devidamente apresentados no momento do credenciamento. 
 
9.7 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 
 
9.8 Caso vença o certame, à microempresa ou empresa de pequeno porte será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do julgamento da 
proposta, prorrogáveis por mais (05) cinco, a critério da Administração, para 
regularização da documentação. 
 
9.9 A não apresentação de documentos comprobatórios da regularização da 
documentação, no prazo estipulado, implicará na decadência do direito à 
contratação. 
 

10. DO RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO, DA DOCUMENTAÇÃO E DA 
PROPOSTA 

 

10.1 Não serão aceitos pelo Pregoeiro ou pela Comissão Permanente de Licitação 
quaisquer documentos encaminhados via fax ou e-mail ou, ainda, que cheguem após o 
horário estabelecido no item 1. Preâmbulo deste Edital. 
 
10.2 As licitantes que desejarem utilizar-se de via postal para o envio das propostas e 

documentação deverão acondicionar os Envelopes “1” e “2”, conforme item 7 deste 
Edital, todos devidamente lacrados, em um único envelope e endereçá-lo à Prefeitura 
Municipal de São Félix de Minas, Rua Frei Inocêncio, nº 236 – Centro – São Félix de 
Minas/MG – CEP: 35.275-000, aos cuidados da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO e com o seguinte aviso: NÃO ABRIR. 
 
10.3 A Comissão de Licitação não se responsabilizará por documentos encaminhados 
em desacordo com o subitem anterior, principalmente no que se refere ao seu 
destinatário, que, conforme fora colocado, deverá ser à COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO. 

 

11. DO JULGAMENTO DAS “PROPOSTAS” 
 

11.1 As propostas das licitantes serão examinadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, preliminarmente quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos neste 
edital, sendo desclassificadas aquelas que não os atendam. 
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11.2 O julgamento das propostas será objetivo, conforme os critérios estabelecidos 

neste ato convocatório. 
 
 
11.3 Os erros e omissões havidos nas cotações de preços serão de inteira 
responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, em caso de erro para menos, eximir-
se da execução do objeto. 
 
 
11.4 As propostas que apresentarem meramente erros de cálculo serão corrigidas pela 

Comissão Permanente de Licitação. 
 
 
11.5 O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço para cada item, e aquelas 

licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em 
até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores 
participem dos lances verbais. 
 
11.6 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
acima da de menor preço, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos 
lances verbais. 
 
11.7 As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 11.5 e 11.6, não 
integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas 
desclassificadas do certame. 
 
11.8 Da desclassificação da proposta somente caberá pedido de reconsideração à 

própria Comissão Permanente de Licitação, com a justificativa de suas razões, a ser 
apresentado, de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que 
vier a ser proferida. 
 
11.9 A Comissão Permanente de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de 
reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 
 
11.10 Da decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa ao pedido de 

reconsideração não caberá recurso. 
 
11.11 Realizada a classificação das propostas escritas pela Comissão Permanente de 
Licitação, terá início a fase de apresentação de lances verbais, observando-se o 
seguinte: 
 
11.11.1 O Pregoeiro fará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita 
de maior preço classificada a fazer o seu lance com base no MENOR PREÇO POR 
ITEM proposto e, em seguida, os demais classificados na ordem decrescente de preço; 
 
11.11.2 Havendo lance, o Pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor 
que, no momento, estiver com a proposta de maior preço, e, assim, sucessivamente, 
até que, numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha, em definitivo, o menor 
preço; 
 
11.11.3 Somente serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido; 
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11.11.4 O Pregoeiro, objetivando a otimização da fase de lances verbais, poderá 

estabelecer a cada rodada, valor mínimo de lance; 
 
11.11.5 O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de 

participar na rodada subsequente, caso ocorra. A não apresentação de lance na rodada 
subsequente implicará na exclusão do ofertante nas rodadas posteriores. 
 
11.11.6 Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as 

propostas escritas de preço classificadas para esta fase. 
 
11.11.7 Havendo empate entre as propostas escritas, proceder-se-á a realização de 
sorteio. 
 
11.12 O Pregoeiro, após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará os 
lances em ordem crescente de preço. 
 
11.13 Em todos os casos, será facultada ao  Pregoeiro negociar diretamente com as 
licitantes em busca de preço menor. 
 
11.14 O objeto desta licitação será adjudicado à licitante que, na ordem de classificação, 
oferecer o MENOR PREÇO POR ITEM. 

 
11.14.1 Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e a Comissão levarão em 
conta o critério de MENOR PREÇO POR ITEM; 
 
12.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 
registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 
(três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 
12.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da 

sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo 
à autoridade competente para a homologação. 
 
12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
12.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados na Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, na Rua Frei Inocêncio, nº 
236 – Centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 
 
12.5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará 

as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 
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expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 
sessão. 
 
12.5.1 Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 
 
12.6 Os recursos terão efeito suspensivo. 
 

13.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
13.1. É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios 
para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 
informada no ato da assinatura do contrato ou da compra. 
 
13.2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar 

na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia 
ao processo administrativo de licitação. 
 
13.3. O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho 

que deverá conter a autorização do ordenador de despesa. 
 
14. DO PAGAMENTO 
 

14.1 O pagamento será feito mensalmente mediante apresentação das 
requisições/notas fiscais/faturas com vencimento em 30 dias a contar do término da 
execução dos serviços de cada mês, após a conferência dos documentos e atesto pelo 
Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas. 
 
14.2 Os pagamentos somente serão efetuados após apresentação das Certidões de 

Regularidade com a Fazenda Municipal, FGTS e Receita Federal (tributos federais, 
dívida ativa e contribuições sociais). 
 
14.3 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 

com o número de inscrição do CNPJ com que foi cadastrado no Processo Licitatório, 
não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da 
matriz. 
 
14.4 O Município não efetuará qualquer pagamento à contratada a título de 
adiantamento. 
 
15. DO CONTRATO 
 

15.1 As disposições e especificações constantes deste Edital, bem assim os 

compromissos assumidos pela proponente, para todos os efeitos legais, serão partes 
integrantes do contrato, independentemente de sua transcrição. 

 
15.2 As cláusulas da Minuta de Contrato constitutivas do ANEXO V deste Edital, se 

necessário, e caso haja concordância entre as partes, poderão ser alteradas, por ocasião 
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da formalização do mesmo, objetivando uma melhor adequação dos seus termos ao 

objeto licitado. 
 
15.3 O contrato poderá ser aditado em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu 
valor inicial, caso seja necessário o acréscimo dos serviços licitados. 

 
15.4 Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante 

adjudicatária, que tenham servido de base à licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
15.5 A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, 

no prazo de até 02 (dois) dias úteis, após a comunicação por parte da Prefeitura 
Municipal de São Félix de Minas, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e poderá acarretar ao licitante as penalidades previstas na Cláusula Décima 

Sexta. 

 
15.6 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao 

Contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas no instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a suspensão 

do direito de licitar com o Município por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
15.7 As obrigações decorrentes da prestação dos serviços serão consignadas em ata de 

registro de preços/contrato, conforme minuta anexa (Anexo V/Anexo VI), que guardarão 
rigorosa conformidade com suas disposições e com os termos da proposta vencedora. 

 

15.8 Durante a vigência do contrato, a Contratada deverá manter-se em condições de 

funcionamento, inclusive quanto às exigências relativas à legislação específica e aos 
órgãos fiscalizadores. 

 
15.9 Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as 

mesmas condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais serão verificadas 

novamente no momento da assinatura do termo. 
 
15.10. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro à preferência de contratação em igualdade de condições. 
 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

16.1 É VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 
LICITADO. 
 
17. DAS PENALIDADES 
 

17.1 A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas 
sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor de sua 
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proposta escrita, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão. 
 
17.2 A multa será descontada dos pagamentos a que a licitante vencedora fizer jus, ou 
recolhida diretamente à tesouraria da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de sua comunicação, ou, ainda, 
quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
17.3 A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o 
descumprimento de prazos e condições e a inobservância das demais disposições da 
presente convocação, implicarão na suspensão do direito de licitar e contratar com o 
Município por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
17.4 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para 

apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da notificação. 
 
17.5 As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser 

aplicada isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
18. VIGÊNCIA 
 
18.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura. 
  
19. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
19.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado: 

 
19.1.1. A pedido, quando: 

 
19.1.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
19.1.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos serviços. 
 
19.1.2. Por iniciativa do Município, quando: 

 
19.1.2.1. o Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; 
 
19.1.2.2. o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação; 
 
19.1.2.3.  por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 
19.1.2.4. o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, 
os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
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19.1.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ou nos pedidos dela decorrentes. 
 
19.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Município. 
 
19.3. Na hipótese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, o 
Município fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 
demais licitantes a nova ordem de registro. 
 
20. USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 

 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento; 

 Secretaria Municipal de Administração e Governo;  

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 

 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

 Secretaria Municipal de Obras e Transporte; 

 Gabinete do Prefeito. 
 
20.1. Durante sua vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste Pregão, 
mediante prévia consulta ao Município, desde que devidamente comprovada a 
vantagem, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) 
dos quantitativos registrados. 
 
20.2. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao 

dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem, nos termos do § 4º do art. 22 do Decreto 7.892/2013. 
 
20.3. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
20.4. O Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas será o órgão 

responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços 
decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, os 
fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos, respeitando-se a ordem de 
registro e os quantitativos a serem adquiridos.  
 
20.5. Somente quando o primeiro licitante registrado para o item atingir o limite de 

fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços é que será indicado o segundo, 
e assim sucessivamente, podendo ser indicado mais de um ao mesmo tempo, quando 
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o quantitativo do pedido for superior à capacidade do licitante da vez. 
 
21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

21.1 A simples participação na presente licitação evidência ter a licitante examinado 
cuidadosamente este edital e seus anexos, e se inteirado de todos os seus detalhes e 
com eles haver concordado. 
 
21.2 O Município não admitirá declarações, posteriores à abertura das propostas, de 

desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o 
julgamento das propostas ou a adjudicação à licitante vencedora. 
 
21.3 É facultado, ao Pregoeiro/Comissão e à Autoridade Superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

21.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
for explicitamente disposto em contrário. 

21.4.1 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no 

órgão ou na entidade. 

21.5 As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como quaisquer alterações ao 

edital, incluindo adiamento da data do recebimento dos envelopes, serão divulgadas 
por notas informativas, com publicação no quadro de avisos da Prefeitura e envio por 
e-mails a todas licitantes que tiverem retirado o Edital. 
 

21.6 É facultada às licitantes a participação na licitação enviando seus envelopes 
"Documentação" e "Proposta", ambos devidamente lacrados, devidamente 
identificados e endereçá-los à Comissão Permanente de Licitação. Os envelopes 
enviados por essa forma só serão aceitos pela Comissão se lhes forem entregues 
até o horário de encerramento da recepção dos envelopes, e se entregues sem 
qualquer violação de seu conteúdo. 
 
21.7 Não serão aceitos pelo Pregoeiro/Comissão quaisquer documentos ou envelopes 
que cheguem fora do horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, para o seu 
recebimento. 
 
21.8 A Comissão Permanente de Licitação, buscando atender plenamente o princípio 

da competitividade, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 
documentação e nas propostas, desde que não infrinja o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
 
21.9 Fica assegurado ao Município o direito de cancelar a presente licitação, 
mediante justificativa, sem que em decorrência dessa medida tenham as 
participantes direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer 
natureza. 
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21.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 
interesse do Município, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
21.11 Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Pregoeiro/Comissão 

Permanente de Licitação, em conformidade com a legislação pertinente à matéria. 
 
21.12 O foro de Mantena/MG será o competente para dirimir as questões oriundas 

desta licitação e da relação jurídica dela decorrente. 
 
21.13. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 

ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecido. 

 
24114. São anexos deste edital: 
Anexo I - Descrição do objeto e quantidade estimativa; 
Anexo II - Modelo para Apresentação de Proposta; 
Anexo III - Declaração que não emprega menor; 
Anexo IV - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte; 
Anexo V - Minuta de Contrato Administrativo; 
Anexo VI - Minuta da ata de registro de preços  

    Anexo VIII - Modelo de Credenciamento; 
Anexo VII - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação de Inexistência 

de fato Superveniente impeditivo da habilitação; 
Anexo VIII - Modelo de procuração; 
Anexo IX - Termo de Referência/Projeto Básico. 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas – MG, 22 de março de 2022. 
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ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADE ESTIMATIVA 
 

OBJETO - Serviços de lavagem, borracharia, troca de óleo e lubrificação de veículos 
e máquinas no município de São Félix de Minas/MG. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

01 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO PEQUENO unid 450  43,33   19.500,00  

02 LAVAGEM SIMPLES’ EXTERNA VEÍCULO PEQUENO unid 300  29,66   8.900,00  

03 LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEÍCULO PEQUENO unid 300  29,66   8.900,00  

04 BORRACHARIA VEÍCULO PEQUENO unid 250  20,00   5.000,00  

05 TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO PEQUENO unid 80  21,66   1.733,33  

06 POLIMENTO VEÍCULO PEQUENO unid 60  156,66   9.400,00  

07 LAVAGEM COMPLETA EM AMBULÂNCIA unid 100  55,00   5.500,00  

08 LAVAGEM SIMPLES’ EM AMBULÂNCIA unid 100  31,33   3.133,33  

09 LAVAGEM COMPLETA EM AMBULÂNCIA CAMINHONETE S10 unid 50  123,33   6.166,67  

10 LAVAGEM SIMPLES’ EM AMBULÂNCIA CAMINHONETE S10 unid 50  83,33   4.166,67  

11 LAVAGEM COMPLETA EM MOTO unid 96  21,66   2.080,00  

12 LAVAGEM SIMPLES EM MOTO unid 96  16,33   1.568,00  

13 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO MÉDIO unid 200  91,66   18.333,33  

14 LAVAGEM SIMPLES’ EXTERNA VEÍCULO MÉDIO unid 160  50,00   8.000,00  

15 LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEÍCULO MÉDIO unid 160  50,00   8.000,00  

16 BORRACHARIA VEÍCULO MÉDIO unid 80  38,00   3.040,00  

17 TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO MÉDIO unid 40  28,00   1.120,00  

18 POLIMENTO EM VEÍCULO MÉDIO unid 30  159,66   4.790,00  

19 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO GRANDE unid 500  126,33   63.166,67  

20 LAVAGEM SIMPLES’ EXTERNA VEÍCULO GRANDE unid 500  66,66   33.333,33  

21 LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEÍCULO GRANDE unid 500  66,66   33.333,33  

22 BORRACHARIA EM VEÍCULO GRANDE unid 300  40,00   12.000,00  

23 TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO GRANDE unid 70  35,00   2.450,00  

24 POLIMENTO EM VEÍCULO GRANDE unid 40  180,00   7.200,00  

25 LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS GRANDES unid 300  53,33   16.000,00  

26 
LAVAGEM COMPLETA EM PATROL, RETROESCAVADEIRA E 
TRATOR 

unid 100  260,00   26.000,00  

27 
LAVAGEM EXTERNA EM PATROL, RETROESCAVADEIRA E 
TRATOR. 

unid 100  206,66   20.666,67  

28 
LAVAGEM INTERNA EM PATROL, RETROESCAVADEIRA E 
TRATOR. 

unid 100  55,00   5.500,00  

29 SERVIÇO DE BORRACHARIA EM PATROL, RETRO E TRATOR.  unid 250  71,66   17.916,67  

30 POLIMENTO EM PATROL, RETRO E TRATOR. unid 15  306,66   4.600,00  

31 
TROCA DE ÓLEO E FILTROS EM PATROL E 
RETROESCAVADEIRA E TRATOR. 

unid 25  66,66   1.666,67  

32 LUBRIFICAÇÃO EM PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR. unid 100  120,00   12.000,00  

TOTAL................................................................................................................................R$ 375.164,67 

 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas – MG, 22 de março de 2022. 

 
 

WILSON FERRAZ LEONARDO  
Presidente da CPL 
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ANEXO II  

 
 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 15/2022 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2022 

 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
 
Razão Social:_____________CNPJ:__________Endereço:________Bairro:______                 
Cidade: ____________CEP: ________ Telefone: ________________  
 
Banco: ______________ Nº Conta: ______________Nº Agência: ______________  
 
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

Representante Legal: _____________CPF: ___________ RG: _______________ 
 
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de lavagem, borracharia, 
troca de óleo e lubrificação de veículos e máquinas no município de São Félix de 
Minas/MG, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e valores 
abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL (R$) 

01 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO PEQUENO unid 450    

02 
LAVAGEM SIMPLES’ EXTERNA VEÍCULO 
PEQUENO 

unid 300   

03 
LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEÍCULO 
PEQUENO 

unid 300    

04 BORRACHARIA VEÍCULO PEQUENO unid 250    

05 
TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO 
PEQUENO 

unid 80   

06 POLIMENTO VEÍCULO PEQUENO unid 60    

07 LAVAGEM COMPLETA EM AMBULÂNCIA unid 100    

08 LAVAGEM SIMPLES’ EM AMBULÂNCIA unid 100   

09 
LAVAGEM COMPLETA EM AMBULÂNCIA 
CAMINHONETE S10 

unid 50    

10 
LAVAGEM SIMPLES’ EM AMBULÂNCIA 
CAMINHONETE S10 

unid 50    

11 LAVAGEM COMPLETA EM MOTO unid 96   

12 LAVAGEM SIMPLES EM MOTO unid 96    

13 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO MÉDIO unid 200    

14 
LAVAGEM SIMPLES’ EXTERNA VEÍCULO 
MÉDIO 

unid 160   

15 
LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEÍCULO 
MÉDIO 

unid 160    

16 BORRACHARIA VEÍCULO MÉDIO unid 80    

17 TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO MÉDIO unid 40   

18 POLIMENTO EM VEÍCULO MÉDIO unid 30    
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19 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO GRANDE unid 500    

20 
LAVAGEM SIMPLES’ EXTERNA VEÍCULO 
GRANDE 

unid 500   

21 
LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEÍCULO 
GRANDE 

unid 500    

22 BORRACHARIA EM VEÍCULO GRANDE unid 300    

23 
TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO 
GRANDE 

unid 70   

24 POLIMENTO EM VEÍCULO GRANDE unid 40    

25 LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS GRANDES unid 300    

26 
LAVAGEM COMPLETA EM PATROL, 
RETROESCAVADEIRA E TRATOR 

unid 100   

27 
LAVAGEM EXTERNA EM PATROL, 
RETROESCAVADEIRA E TRATOR. 

unid 100    

28 
LAVAGEM INTERNA EM PATROL, 
RETROESCAVADEIRA E TRATOR. 

unid 100    

29 
SERVIÇO DE BORRACHARIA EM PATROL, 
RETRO E TRATOR.  

unid 250   

30 POLIMENTO EM PATROL, RETRO E TRATOR. unid 15    

31 
TROCA DE ÓLEO E FILTROS EM PATROL E 
RETROESCAVADEIRA E TRATOR. 

unid 25    

32 
LUBRIFICAÇÃO EM PATROL, 
RETROESCAVADEIRA E TRATOR. 

unid 100   

TOTAL.................................................................................................................R$  

 

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 
para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com, materiais, mão de 
obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos, ferramentas, encargos 
da legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer 
danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e 
impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para 
execução total e completa dos serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito 
regressivo em relação à Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, nem qualquer outro 
pagamento adicional. 
 
Declaro, ainda, que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Presencial 
n.º 12/2022. 
 

_____________, _____ de _____________ de 2022. 
 
 

____________________________ 
Carimbo CNPJ/MF- 

Assinatura e identificação do Representante Legal 
 

 
 

OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à 
empresa licitante verificar no Edital e seus anexos se há informações adicionais 
e/ou complementares as quais deveriam constar neste modelo.
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ANEXO III 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 15/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2022 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei Federal n° 8.666/93 e 
alterações. 

  
 

...................................................., inscrito no CNPJ n° .............................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a).............................., portador (a) da 

Carteira de Identidade n° .............................., e do CPF n° ..................................., 

DECLARA, para fins do dispostos no inc. V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz 
( ). 
 
 
 
___________________, ____de ________ de 2022. 
 

 
 
 

(Representante Legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO IV 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 15/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2022 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 
 
A empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, 

por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

_____________________________, portador do Documento de Identidade nº 

___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ 

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação 

como ________________________________ (incluir a condição da empresa: 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos 

do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

 

[ ] Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 

123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 

contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 

8.666/93.  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 
____________________, ___ de _________________ de 2022. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Representante Legal 

 
 

* Esta Declaração deverá ser grampeada na parte externo do envelope de 
habilitação 
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ANEXO V  

 
 MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 15/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2022 
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:______/2022 

 
O Município de São Félix de Minas, inscrito no CNPJ n° 01.613.121/0001-71, Rua 
Frei Inocêncio, 236, Bairro Centro, Cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas 
Gerais, CEP 35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Marcos 
Alexandre Gonçalves Sordine, CPF n° _______________, residente e domiciliado 
neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de 
outro lado, a empresa ____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______, 
localizada na(o) ____________________, neste ato representada pelo seu 
_______, Sr. __________, portador da Carteira de Identidade nº __________, 
expedida pela SSP/__, CPF nº ______, doravante denominada CONTRATADA, e 
de acordo com o constante no Processo Licitatório Nº: 15/2022, referente ao Pregão 
Presencial para Registro de Preços Nº: 12/2022, resolvem celebrar o presente 
Contrato, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/2002, na Lei 
8.666/1993 e posteriores alterações, e nas demais legislações pertinentes, 
mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 Prestação de serviços de lavagem, borracharia, troca de óleo e lubrificação de 
veículos e máquinas no município de São Félix de Minas/MG, para o período de 12 
(doze) meses, conforme especificações e valores abaixo. 
 
1.2 Pela execução do objeto do presente instrumento o CONTRATANTE pagará á 
CONTRATADA a quantia total de R$ _____ (_________), conforme planilha abaixo: 

 
ITEM QUANT. DESCRIÇÃO PR. UNIT. (R$) PR. TOTAL (R$) 

     

     

 

1.3 Esse valor poderá ser revisto nos casos de alteração na política econômica 
e/ou de revisão no orçamento da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 Os serviços de lavagem, borracharia, troca de oleo e lubrificação de veículos e 
máquinas, deverão ser prestados após a autorização da Prefeitura Municipal de São 
Félix de Minas, por meio de requisições contendo a descrição do serviço a ser 
realizado, acompanhada de assinatura com carimbo do funcionário; 
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2.2 O serviço deverá ser prestado em no máximo 4 horas após a ordem de serviço, 

devendo constar na requisição a data e o horário de retirada e entrega do veículo; 
 
2.3 Os veículos serão entregues e retirados do lava a jato por servidor do Município 

de São Félix de Minas; 
 
2.4 Se no ato da devolução for constatada a má prestação do serviço, a contratada 

se comprometerá a realizá-lo novamente, até que se atinja o padrão de qualidade 
almejado; 
 
2.5 A contratada se responsabilizará pelos danos causados à Prefeitura Municipal 

de São Félix de Minas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa e/ou dolo quando 
da prestação dos serviços. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 Indicar preposto que será o responsável pelos contatos entre o Contratante e a 
Empresa; 
 
3.2 Disponibilizar pessoal para a retirada e a devolução dos veículos na sede 

administrativa do Município, caso haja necessidade; 
 
3.3 Executar os serviços e devolver o veículo no prazo máximo de 4h após o 
recebimento da ordem de serviço; 
 
3.4 Somente aceitar a ordem de serviço se a mesma contiver a assinatura e o 

carimbo do servidor da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas que a autorizou; 
 
3.5 Realizar o serviço novamente se no ato da devolução for constatado a má 
prestação do serviço, até que se atinja o padrão de qualidade almejado; 
 
3.6 Responder em relação aos seus servidores, por todas as despesas e 

obrigações tributárias decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto; 
 
3.7 Comunicar à Prefeitura Municipal de São Félix de Minas qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
3.8 Pagar todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou venham a 

incidir, direta ou indiretamente sob o serviço prestado; 
 
3.9 Responsabilizar-se civil e penalmente por todos os atos praticados pelos seus 

funcionários, na execução do contrato, além de assumir os seguintes encargos: 
pagamento de salários, seguros de acidentes, indenizações, recolhimento de taxas, 
impostos, contribuições e outros que porventura venham a ser criados e exigidos 
pelo Governo, aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões no objeto do contrato, até o limite de 25% do valor atualizado do 
contrato; 
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3.10 Responsabilizar-se pelos danos causados à Prefeitura Municipal de São Félix 

de Minas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa e/ou dolo quando da prestação 
dos serviços.   
 
3.11 Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1 Proporcionar as condições necessárias para que a Contratada possa 
desempenhar suas obrigações dentro da normalidade; 
 
4.2 Efetuar o pagamento na data avençada, desde que a nota fiscal esteja 

acompanhada das certidões de regularidade fiscal (Certidão conjunta federal 
(tributos federais, dívida ativa e contribuições sociais) e FGTS); 
 
4.3 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto deste contrato 

através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural; 
 
4.4 Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na execução dos 
serviços; 
 
4.5 Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratualmente 

cabíveis. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

5.1 O pagamento será feito mensalmente mediante apresentação das 
requisições/notas fiscais/faturas com vencimento em 30 dias a contar do término 
da execução dos serviços de cada mês, após a conferência dos documentos e 
atesto pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas. 
 
5.2 Os pagamentos somente serão efetuados após apresentação das Certidões de 
Regularidade com a Fazenda Municipal, FGTS e Receita Federal (tributos federais, 
dívida ativa e contribuições sociais). 
 
5.3 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição do CNPJ com que foi cadastrado no Processo 
Licitatório, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo 
de filiais ou da matriz. 
 
5.4 O Município não efetuará qualquer pagamento à contratada a título de 
adiantamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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6.1 A prestação de serviços se dará a partir da assinatura do contrato, conforme 

especificações constantes no Anexo IX – Termo de Referência do Edital Pregão n.º 
12/2022. 
 
6.2 O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos 
previstos na Programação Orçamentária do exercício 2022 e alocados em diversos 
projetos e ações do orçamento da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas: 
___________________________. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
8.1 Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, por parte da Prefeitura 
Municipal de São Félix de Minas, os seguintes: 
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
c) O atraso injustificado no início do serviço; 
d) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura 

Municipal de São Félix de Minas; 
e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma prevista 

neste contrato; 
g) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
h) A dissolução da sociedade; 
i) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, bem como a sua associação com outrem, fusão, cisão ou 
incorporação, que prejudique ou inviabilize a execução do contrato; 
j) Razões de interesse administrativo da Prefeitura Municipal de São Félix de 
Minas; 
k) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 
 
8.2 A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, 
reduzida a termo, desde que haja conveniência da Prefeitura Municipal de São Félix 
de Minas. 
 
a) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de parecer da 
Unidade de Assessoria Jurídica e de autorização escrita e fundamentada do Diretor 
Superintendente da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas; 
b) A rescisão do contrato poderá dar-se, ainda, judicialmente, nos termos da 

legislação em vigor. 
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8.3 Ocorrendo atraso na execução dos serviços, sem que tenham sido 

apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total 
das obrigações assumidas, caso em que a Prefeitura Municipal de São Félix de 
Minas poderá optar pela rescisão do contrato, eximindo-o de qualquer obrigação 
residual relacionada ao serviço contratado. 
 
8.4 Quando a rescisão ocorrer com base na letra “k” do item 8 .1 desta cláusula, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de São Félix de 
Minas ressarcirá os prejuízos devidamente comprovados que a CONTRATADA 
houver sofrido, tendo esta, ainda, direito aos pagamentos devidos pela execução 
do contrato até a data da rescisão. 
8.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo de contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.6 Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula seguinte, na hipótese de 
rescisão administrativa do presente contrato, à Prefeitura Municipal de São Félix de 
Minas reserva-se o direito de reter os créditos decorrentes do contrato até o limite 
dos prejuízos causados ao mesmo. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de São Félix 

de Minas poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 
a)   Advertência; 
b)  Multa de 0,5% do valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10% (dez 

por cento) sobre o valor total do contrato; 
c)  Suspensão temporária de licitar ou contratar com o Município, pelo prazo de 
até 02 (dois) anos. 
 

9.2 A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, 
independentemente da aplicação de multa: 
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, 

desde que não acarretem prejuízos para a Prefeitura Municipal de São Félix de 
Minas; 
b) Execução insatisfatória ou inexecução dos serviços, desde que a sua gravidade 
não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária; 
c) Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento 
dos serviços da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas. 
 
9.3 Pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela execução com erros, 

será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
9.4 A multa a que se refere o item 9.3 não impede que a Prefeitura Municipal de 

São Félix de Minas rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções 
previstas no item 9.1, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo 

processo. 
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9.5 As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura 

Municipal de São Félix de Minas. 
 
a)  Inexistindo pagamento devido pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, 
ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento do que 
for devido, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da data da 
comunicação de confirmação da multa. 
b)  Não se realizando o pagamento nos termos definidos nesta cláusula, far-se-á 
sua cobrança judicialmente. 
 
9.6 A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o 
Município poderá ser aplicada nas seguintes situações: 
 
9.6.1 Por 06 (seis) meses: 
 
a) Quando ocorrer atraso no cumprimento das obrigações assumidas 

contratualmente, que tenha acarretado prejuízos à Prefeitura Municipal de São Félix 
de Minas; 
b) Quando ocorrer execução insatisfatória dos serviços, se antes tiver havido 
aplicação da penalidade de advertência. 
 
9.6.2 Por 01 (um) ano quando a CONTRATADA der causa à rescisão do contrato; 
 
9.6.3 Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA: 
 
a) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Município em virtude 

de atos ilícitos praticados; 
b) Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à Prefeitura Municipal de São Félix 

de Minas; 
c) Apresentar à Prefeitura Municipal de São Félix de Minas qualquer documento 

falso ou falsidade, no todo ou em parte; 
d) Sofrer condenação definitiva pela prática de fraude fiscal, no recolhimento de 

quaisquer tributos. 
 
9.7 Para a aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula, a CONTRATADA 

será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da notificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 

Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais que sejam 
devidos em decorrência, direta ou indireta, do contrato ou de sua execução, serão 
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim definido na norma 
tributária, sem direito a reembolso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
AMBIENTAL 
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11.1 A contratada se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a: 

 
a) Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma 
de trabalho ilegal, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos 
fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam 
no mesmo sentido. 
b) Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, com exceção a categoria de 
Menor Aprendiz. 
c) Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso na 
relação de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, condição 
física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como 
a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores. 
d) Respeitar o direito de formar ou associar-se a sindicatos, bem como negociar 
coletivamente, assegurando que não haja represálias. 
e) Executar os serviços adotando padrão de competência e integridade ética e 
profissional.  
f) Proteger e preservar o meio ambiente, bem como buscar prevenir e erradicar 
práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos 
atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, 
emanadas das esferas federal, estaduais e municipais e implementando ainda 
esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores; 
g) Desenvolver suas atividades respeitando a legislação ambiental, fiscal, 
trabalhista, previdenciária e social locais. 
 
 
11.2 A CONTRATANTE poderá recusar o recebimento de qualquer serviço, 
material ou equipamento, bem como rescindir imediatamente este Contrato, sem 
qualquer custo, ônus ou penalidade, garantida a prévia defesa, caso se comprove 
que a CONTRATADA, subcontratados ou fornecedores utilizem-se de trabalho em 
desconformidade com as condições referidas nas cláusulas supracitadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ANEXOS 

 
Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o 
Edital do Pregão Presencial nº 12/2022, seus anexos, os documentos relacionados 
com a fase de Habilitação, a proposta apresentada pela CONTRATADA, a 
Especificações do Objeto e demais documentos que integram o processo licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 Este contrato poderá ser aditado em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
seu valor inicial, caso seja necessário o acréscimo dos serviços licitados. 

 
13.2 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços empregados. 
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13.3 Os profissionais que assumirem a execução dos serviços relativos aos 

serviços objeto deste contrato não poderão ter qualquer vínculo empregatício com 
a Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, sendo única e exclusivamente 
remunerados pela Contratada e a elas vinculados. 

 
13.4 A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas se isenta de qualquer 

responsabilidade fiscal, trabalhista e previdenciária relacionada às relações 
jurídicas entre a contratada e terceiros envolvendo a execução do presente 
contrato. 

 
13.5 A contratada deve assumir todos os encargos e responsabilidades decorrentes 

das relações contratuais com terceiros envolvendo a referida prestação de serviço, 
isentando a Prefeitura Municipal de São Félix de Minas de qualquer ônus financeiro, 
além do previsto neste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro de Mantena /MG, para dirimir questões oriundas da execução do 
presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor 
e forma, para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas que abaixo 
assinam. 
 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas – MG, __ de _________ de 2022. 
 
 
 

         MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE     REPRESENTANTE DA EMPRESA  
                 Prefeito - CONTRATANTE                                CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 
Nome: _________________________  Nome: _________________________ 
 
CPF: ___________________________     CPF: ___________________________ 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2022. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 15/2022 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2022 
 
PREÂMBULO 
 
Aos __ dias do mês de ________ de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de São 
Félix de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, 
conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial Nº: 12/2022 do respectivo 
resultado homologado, publicado em __/__/2022, que vai assinada pelo Prefeito do 
Município de São Félix de Minas e pelo representante legal do licitante classificado 
para registro de preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas 
regras e condições constantes do Processo Licitatório em epigrafe e nesta Ata de 
Registro de Preços. 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob 

o nº. 01.613.121/0001-71, com sede na Rua Frei Inocêncio, nº 236 - centro, nesta 
cidade, CEP: 35.275-000 neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre 
Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade ________ 
SSP/__, CPF n° _________, residente e domiciliado neste município, adiante 
denominado simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO 
DE PREÇOS e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo doravante 
denominada simplesmente COMPROMISSÁRIA, com base no Processo de Licitação 
Nº: 15/2022, Pregão Presencial para Registro de Preços Nº: 12/2022, e de 
conformidade com Lei Federal nº. 10.520/02; Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores 
alterações e Lei Complementar nº. 123/2006 e posteriores alterações, observadas as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
1 DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados neste 
Município, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor a seguir 
relacionados: 
 
1.1 Fornecedor 
 
Empresa _______, CNPJ nº. _______, com sede à Rua ___________, CEP: 
___________, telefone: (_) ______, representada por Sr(a). ______, _______ 

(nacionalidade e estado civil), residente e domiciliado(a) em ________, RG n. 
_________ SSP/__, CPF n. __________. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E FINALIDADE – O objeto deste instrumento é 

o Registro de Preço visando futura contratação de fornecedor para prestação de 
serviços de lavagem, borracharia, troca de óleo e lubrificação de veículos e máquinas 
no município de São Félix de Minas/MG, para o período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações e valores abaixo. 
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1.1. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço é de R$ ___ (__________) 
correspondente aos itens descritos na planilha abaixo: 
  

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO PR. UNIT. (R$) PR. TOTAL (R$) 

     

TOTAL R$  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – A obrigação de 

fornecimento dos serviços previstos no respectivo edital de licitação e proposta 
comercial passam a fazer parte integrante e indissociável do presente instrumento. 
 
2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria 

Municipal de Obras e Transporte. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, e durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata 
de registro de preços a ele integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor 
estará obrigado a fornecer para o Município o objeto deste compromisso, sempre que 
por ele for exigido, na quantidade pretendida e dentro das especificações referidas 
na Cláusula Primeira. 
 
CLÁUSULA QUARTA – ACRÉSCIMO – Na hipótese de acréscimo significativo das 

quantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o 
Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender ao Município. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PREFERÊNCIA – O Município não estará obrigado a 

contratar do Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos serviços, 
objeto do presente compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da 
quantidade, do momento e da forma de prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA SEXTA – VERIFICAÇÃO DOS PREÇOS – A Prefeitura Municipal de 
São Félix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros 
fornecedores a prestação de serviços de lavagem, borracharia, troca de oleo e 
lubrificação de veículos e máquinas, objeto do presente compromisso, vedada, 
todavia, qualquer contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser 
obtidos do Compromissário Fornecedor. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FORNECIMENTO – Sempre que necessitar, ao longo de todo 
o período de validade da Ata de Registro de Preços o Município convocará o(s) 
Compromissário(s) Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe 
os instrumentos por ela pretendidos. 
 
CLÁUSULA OITAVA – ORDEM DE SERVIÇO – As ordens de serviços ou 

instrumentos equivalentes de que trata a cláusula antecedente serão consideradas, 
para todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente compromisso. 
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CLÁUSULA NONA – ESPECIFICAÇÕES – As ordens de serviços ou instrumento 

equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter: 
 
9.1. Indicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira 
certificada pelo Setor de Finanças; 
 
9.2. Descrição do objeto, quantidade, tipo de serviço e valor constante da planilha do 

vencedor; 
 
9.3. Local, dia e hora previstos para realização e prestação dos serviços; 
 
9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa; 
 
9.5. Número de identificação do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços; 
 
9.6. Histórico adequado para garantia de prestação de serviços do objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – CONVOCAÇÃO – Será facultada ao Município convocar o 
Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessórios de 
prestação de serviços quantos forem necessários para o atendimento de suas 
necessidades, respeitado o disposto na Cláusula Quarta. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – NÃO COMPARECIMENTO – O não 

comparecimento injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado na 
Cláusula Sétima para o aperfeiçoamento do contrato acessório de prestação de 
serviços, será considerado como fato qualificador da inexecução total do presente 
compromisso, para os fins previstos na legislação em vigor e no presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
– Os valores do objeto do presente, serão os constantes da proposta do vencedor. 
 
12.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, em até 
30 (trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no 
Setor de Finanças da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem 
Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE 
E DA REVISÃO DE PREÇOS – Os preços não serão objeto de atualização financeira 
por via da aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste 
de qualquer natureza, dentro do prazo de 12 (doze) meses, salvo alterações na 
legislação federal ou comprovado desequilíbrio financeiro do mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – A prestação de 

serviços do objeto do presente compromisso deverá ser realizada pelo(s) 
Compromissário(s) Fornecedor(es) de acordo com ordem de serviço, obedecidas às 
instruções relativas a dia, horário e demais condições. 
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14.1 - O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, contados da 

retirada da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, para contestá-lo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INSPEÇÕES E TESTES – O custo com as 
inspeções, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas 
técnicas existentes, indispensáveis para a comprovação da boa execução do 
compromisso de prestação de serviços correrá por conta do Compromissário 
Fornecedor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES – Estando os serviços em 
desacordo com as especificações e condições detalhadas no Edital, nesta Ata de 
Registro de Preços e na proposta, o Compromissário Fornecedor deverá refazê-los, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação para assim proceder, sob pena 
de configuração da inexecução das obrigações assumidas no presente instrumento, 
sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO – Não será admitida, a 

qualquer título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem 
expressa anuência e aprovação por parte do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – O atraso na 

prestação de serviços, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 
0,5% do valor do contrato por dia de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – REINCIDÊNCIA – Ocorrendo o atraso na prestação 

de serviços por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser 
aplicada será de 0,5% do valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10% (dez 
por cento). 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA INEXECUÇÃO – A inexecução total ou parcial do 
presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada das seguintes sanções 
contra Compromissário Fornecedor: 
 
20.1. advertência; 
 
20.2. multa; 
 
20.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – MULTA – O atraso na prestação de serviços 

de qualquer item do objeto sujeitará o compromissário prestador de serviço à multa 
de mora de 0,5% do valor da Ordem de Serviço, por dia de atraso; 
 
21.1. o atraso reiterado na prestação de serviços sujeitará o compromissário à multa 

de mora de 0,5% do valor da Ordem de Serviço, por dia de atraso; 
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21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à 

multa de 10% (dez por cento) do valor total do compromisso da prestação de serviços; 
 
21.3. A prestação de serviços do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior 
ao devido sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total 
estimado para o presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do 
estabelecido. 
21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento 
administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e 
ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes; 
 
21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem os 
Compromissário(s) Fornecedor(es) da plena execução dos serviços contratados.  
 
21.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento. 

 
21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo 

representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1º da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DEFESA – Será garantido ao Compromissário 
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas 
neste compromisso. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – RESCISÃO DO COMPROMISSO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ATO UNILATERAL – A rescisão administrativa 
do presente compromisso da prestação de serviços por ato unilateral do Município 
obedecerá ao disposto no parágrafo único do art. 78, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – Para efeitos 

obrigacionais, tanto o Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de 
Preços Nº: 12/2022, as propostas nele adjudicados quanto esta Ata de Registro de 
Preços integram o presente compromisso de prestação de serviços, devendo seus 
termos e condições serem considerados como partes integrantes do presente 
instrumento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – FORO – Para todas as questões pertinentes ao 
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena – 
MG, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso 
de fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas 
instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos. 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, ___ de _____________ de 2022. 
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         _______________________________                      __________________________ 
MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE       REPRESENTANTE DA EMPRESA                                  
         Prefeito/Órgão Gerenciador                                 CONTRATADA 

              
TESTEMUNHAS: 

Nome: _____________________   Nome: ______________________ 

CPF:_______________________            CPF:_______________________ 
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ANEXO VII 

 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2022 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 

 
 
A empresa _______________, inscrita no CNPJ ou CPF sob o 

n°________________________ , com sede  (endereço completo da sede da 

empresa ou do licitante – pessoa física) declara, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que CUMPRE todos 

os requisitos habilitatórios no Pregão Presencial Nº: 12/2022 do Município de São 

Félix de Minas - MG, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

supervenientes. 

 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2022. 
 
 
 

 
(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 

 (assinatura) 
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ANEXO VIII  
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 15/2022 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2022 

 
CREDENCIAMENTO 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº ____________, com 

sede à _______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato 

representada pelo(s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, 

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu 

Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço), a quem confere amplo poderes para, junto ao Município de São Félix de 

Minas, praticar os atos necessários com vistas à participação do outorgante no 

Processo Licitatório Nº: 15/2022, na Modalidade Pregão Presencial Nº: 12/2022, 

usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e 

demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 
 

______________, ___ de _________ de 2022. 
 
 
 
 

 
* Este documento deverá ser apresentado ao Pregoeiro no momento do 
Credenciamento, acompanhado do ato constitutivo e documento de identidade. 
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ANEXO IX 
 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

 

 1. OBJETO   
 
 

Contratação de empresa prestadora de serviços de lavagem, borracharia, troca de óleo 
e lubrificação de veículos e máquinas no município de São Félix de Minas/MG, para o 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações do objeto constantes neste 
Anexo. 

 
 2.  JUSTIFICATIVA   

 
O município não dispõe de equipamentos nem de mão de obra especializada para 
realização dos serviços objeto do presente termo. Ademais os veículos da frota do 
Município de São Félix de Minas são utilizados na condução de Pacientes, Alunos, 
Servidores e Funcionário de empresas contratadas, necessitando de uma limpeza 
periódica, além dos serviços de borracharia, troca de óleo e lubrificação, propiciando 
condições salutares de utilização. 

 
 3. QUANTITATIVO E DESCRITIVO – ESTIMATIVA ANUAL   

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR MÉDIO 

UNIT. (R$) 
VALOR MÉDIO 

TOTAL (R$) 

01 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO PEQUENO unid 450  43,33   19.500,00  

02 LAVAGEM SIMPLES’ EXTERNA VEÍCULO PEQUENO unid 300  29,66   8.900,00  

03 LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEÍCULO PEQUENO unid 300  29,66   8.900,00  

04 BORRACHARIA VEÍCULO PEQUENO unid 250  20,00   5.000,00  

05 TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO PEQUENO unid 80  21,66   1.733,33  

06 POLIMENTO VEÍCULO PEQUENO unid 60  156,66   9.400,00  

07 LAVAGEM COMPLETA EM AMBULÂNCIA unid 100  55,00   5.500,00  

08 LAVAGEM SIMPLES’ EM AMBULÂNCIA unid 100  31,33   3.133,33  

09 LAVAGEM COMPLETA EM AMBULÂNCIA CAMINHONETE S10 unid 50  123,33   6.166,67  

10 LAVAGEM SIMPLES’ EM AMBULÂNCIA CAMINHONETE S10 unid 50  83,33   4.166,67  

11 LAVAGEM COMPLETA EM MOTO unid 96  21,66   2.080,00  

12 LAVAGEM SIMPLES EM MOTO unid 96  16,33   1.568,00  

13 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO MÉDIO unid 200  91,66   18.333,33  

14 LAVAGEM SIMPLES’ EXTERNA VEÍCULO MÉDIO unid 160  50,00   8.000,00  

15 LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEÍCULO MÉDIO unid 160  50,00   8.000,00  

16 BORRACHARIA VEÍCULO MÉDIO unid 80  38,00   3.040,00  

17 TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO MÉDIO unid 40  28,00   1.120,00  

18 POLIMENTO EM VEÍCULO MÉDIO unid 30  159,66   4.790,00  

19 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO GRANDE unid 500  126,33   63.166,67  

20 LAVAGEM SIMPLES’ EXTERNA VEÍCULO GRANDE unid 500  66,66   33.333,33  

21 LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEÍCULO GRANDE unid 500  66,66   33.333,33  

22 BORRACHARIA EM VEÍCULO GRANDE unid 300  40,00   12.000,00  

23 TROCA DE ÓLEO E FILTROS VEÍCULO GRANDE unid 70  35,00   2.450,00  

24 POLIMENTO EM VEÍCULO GRANDE unid 40  180,00   7.200,00  

25 LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS GRANDES unid 300  53,33   16.000,00  

26 
LAVAGEM COMPLETA EM PATROL, RETROESCAVADEIRA E 
TRATOR 

unid 100  260,00   26.000,00  

27 
LAVAGEM EXTERNA EM PATROL, RETROESCAVADEIRA E 
TRATOR. 

unid 100  206,66   20.666,67  

28 
LAVAGEM INTERNA EM PATROL, RETROESCAVADEIRA E 

TRATOR. 
unid 100  55,00   5.500,00  

29 
SERVIÇO DE BORRACHARIA EM PATROL, RETRO E 

TRATOR.  
unid 250  71,66   17.916,67  
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30 POLIMENTO EM PATROL, RETRO E TRATOR. unid 15  306,66   4.600,00  

31 
TROCA DE ÓLEO E FILTROS EM PATROL E 
RETROESCAVADEIRA E TRATOR. 

unid 25  66,66   1.666,67  

32 
LUBRIFICAÇÃO EM PATROL, RETROESCAVADEIRA E 
TRATOR. 

unid 100  120,00   12.000,00  

TOTAL................................................................................................................................R$ 375.164,67 

 

 4.  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
4.1 Os serviços deverão ser prestados após a autorização da Prefeitura Municipal de 

São Félix de Minas, por meio de requisições contendo a descrição do serviço a ser 
realizado, acompanhada de assinatura com carimbo do funcionário; 

 
4.2 O serviço deverá ser prestado em no máximo 4 horas após a ordem de serviço, 
devendo constar na requisição a data e o horário de retirada e entrega do veículo; 

 
4.3 Os veículos serão entregues e retirados do lava a jato por servidor do Município de 
São Félix de Minas; 

 
4.4 Se no ato da devolução for constatada a má prestação do serviço, a Contratada 

se comprometerá a realizá-lo novamente, até que se atinja o padrão de qualidade 
almejado; 
 
4.5 A Contratada se responsabilizará pelos danos causados à Prefeitura Municipal de 

São Félix de Minas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa e/ou dolo quando da 
prestação dos serviços. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRADA 
 
5.1 Indicar preposto que será o responsável pelos contatos entre o Contratante e a 

Empresa; 
 

5.2 Disponibilizar pessoal para a retirada e a devolução dos veículos na sede 
administrativa do Município, caso haja necessidade; 

 

5.3 Executar os serviços e devolver o veículo no prazo máximo de 4h após o 

recebimento da ordem de serviço; 

 
5.4 Somente aceitar a ordem de serviço se a mesma contiver a assinatura e o 
carimbo do servidor da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas que a autorizou; 
 
5.5 Realizar o serviço novamente se no ato da devolução for constatado a má 
prestação do serviço, até que se atinja o padrão de qualidade almejado; 
 
5.6 Responder em relação aos seus servidores, por todas as despesas e obrigações 

tributárias decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto; 

5.7 Comunicar à Prefeitura Municipal de São Félix de Minas qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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5.8 Pagar todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, 
direta ou indiretamente sob o serviço prestado; 
 
5.9 Responsabilizar-se civil e penalmente por todos os atos praticados pelos seus 

funcionários, na execução do contrato, além de assumir os seguintes encargos: 
pagamento de salários, seguros de acidentes, indenizações, recolhimento de taxas, 
impostos, contribuições e outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelo 
Governo, aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
no objeto do contrato, até o limite de 25% do valor atualizado do contrato; 
 

5.10 Responsabilizar-se pelos danos causados à Prefeitura Municipal de São Félix 
de Minas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa e/ou dolo quando da prestação 
dos serviços.   

5.11 Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação. 

 

6.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   
 
6.1 Proporcionar as condições necessárias para que a Contratada possa 

desempenhar suas obrigações dentro da normalidade; 
 
6.2 Efetuar o pagamento na data avençada, desde que a nota fiscal esteja 
acompanhada das certidões de regularidade fiscal (Certidão conjunta federal (tributos 
federais, dívida ativa e contribuições sociais) e FGTS); 
 
6.3 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto deste contrato através 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural; 
 

6.4 Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na execução dos serviços; 

 

6.5 Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratualmente cabíveis. 

 

7. GESTÃO DO CONTRATO 
 

7.1 A gestão do contrato será realizada pela Secretaria Municipal de Obras e 

Transporte, através do Secretário da pasta, a quem competirá comunicar qualquer 
irregularidade manifestada na prestação dos serviços; 
 
7.2 O responsável pela gestão do contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: 

proceder ao acompanhamento técnico do serviço; fiscalizar a execução do contrato 
quanto à qualidade desejada; comunicar à Contratada sobre descumprimento do 
contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar 
ao Prefeito a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual; 
atestar as notas fiscais dos serviços para efeito de pagamento. 

 
São Félix de Minas – MG, 18 de março de 2022. 

http://www.saofelix.mg.gov.br/
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Sabrina Gonçalves Castória Cassiano Sordine  
Secretária Municipal de Administração e Governo 
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2022 

 
 

NOME DA LICITANTE:____________________________________________ 

CNPJ º.:________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________ 

CIDADE/ESTADO: ______________________________________________ 

TELEFONE/FAX: _________________________________________________ 

PESSOA PARA CONTATO: ______________________________________ 

 
 

Recebi do Município de São Félix de Minas, cópia do Edital do Pregão Presencial Nº: 

12/2022, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão 

recebidos pela Presidente da CPL às 09h00 do dia 05 de abril de 2022, na sala da 

Comissão Permanente de Licitações, situado à Rua Frei Inocêncio, nº 236 – Centro 

– São Félix de Minas/MG. 

 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, ____ de ____________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
EMPRESA 

 
 

 
Nome Legível: _______________________________________ 
 

 
 

 
 

 

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

	18. VIGÊNCIA
	19.3. Na hipótese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, o Município fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais licitantes a nova ordem de registro.
	24114. São anexos deste edital:
	Anexo I - Descrição do objeto e quantidade estimativa;
	Anexo II - Modelo para Apresentação de Proposta;
	Anexo III - Declaração que não emprega menor;
	Anexo V - Minuta de Contrato Administrativo;
	Anexo VI - Minuta da ata de registro de preços
	Anexo VII - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação de Inexistência de fato Superveniente impeditivo da habilitação;
	Anexo VIII - Modelo de procuração;
	Anexo IX - Termo de Referência/Projeto Básico.
	MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2022.

	TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA
	REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2022
	Recebi do Município de São Félix de Minas, cópia do Edital do Pregão Presencial Nº: 12/2022, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão recebidos pela Presidente da CPL às 09h00 do dia 05 de abril de 2022, na sala da Comis...

