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EDTTAL DE LTCTTAçÃO

pRocESSO ADM|NISTRATIVO DE LICITAÇÃO: No. 0212021

PREGÃO PRESENCTAL: NO. O1I2O21

oBJETO: CONTRATAÇÃO DE ETUPRESA PARA PRESTAÇÃO Or SERVIÇOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE NO PLANEJAMENTO E

DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS ESTRATEGIAS PARA
MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL,
IMPULSTONAMENTO E PRODUÇÃO DE CONTEUDO, TEXTO E AUDIOTISUAL
COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E

INSTAGRAM E TAMBEM PARA WEBSITE.

Forma de Licitação: Pregão Presencial

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 09 de março de 2021às 09h00

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 09 de março de 2021às 09h00

Telefone para Contato: (33) 3246-9066 - Wilson Ferraz Leonardo - Presidente
da CPL

Local: Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - Prefeitura tMunicipal de São Félix de
Minas - MG. CEP: 35.275-000

www.saol'elix. m g. gov. br
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EDTTAL DE LlClrAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE L|CITAÇÃO: No. 0212021

PREGÃO PRESENCIAL: NO. 0112021,

Forma de Licitação: Pregão Presencial.

Tipo de Licitação: Menor Preço

Legislação Aplicável: Lei Federal no. '10.520/02, conjugada com o disposto nos

Decretos ttíunicipais 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, e, subsidiariamente, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas
alterações, pela Lei Complementar no. 12312006 e alteraçôes, Lei Municipal N'
021, de 10 de novembro de 2010, que "lnstitui o Estatuto Municipal da Micro e da
Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos no Código Tributário
Municipal, e da outras providências".

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 09 de março de 2021às 09h00

Data e Hora para Término do Credenciamento: 09 de março de 2021 às
09h00.

Telefone para Contato: (33) 3246-9066 - Wilson Ferraz Leonardo - Presidente
da CPL

Local: Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - Prefeitura [tlunicipal de São Felix de
Minas - MG. CEP: 35.275-000.

PREÂMBULO

O Município de São Félix de [/linas, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob no. 18.404.76410001-08, por intermédio
do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para
conhecimento dos interessados, que no dia 09 de março de 2021, às 09h00, na
sede da Prefeitura [/unicipal de São Félix de Minas, sito na Rua Frei lnocêncio.
236 - Centro - Prefeitura t\Iunicipal de São Félix de Minas - t\íG. CEP: 35.275-
000, estará procedendo o Protocolo para recebimento das propostas para o
procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial, do tipo menor preço,
tendo por finalidade o especificado no objeto informado no item 2 deste edital,
cuja direção e julgamento serão realizados pela Pregoeira e equipe de apoio, e
em conformidade com os preceitos da Lei 8.666/93, Lei 10.520102 e as segu
condições.

www.saoíelix. mg.gov. br
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O Edital poderá ser retirado gratuitamente em arquivo digital (o I

fornecer mídia eletrônica - pen drive, CD-ROM, etc.), ou obtido via -mail
mediante solicitação, ou cópias mediante o pagamento do custo das mesmas, das
08h00 às 11h00 e das 12h30min às 16h00, na Sede da Prefeitura [t/lunicipal na

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - Prefeitura tMunicipal de São Felix de [Vlinas -
tVlG. CEP:35.275-000. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de

habilitação deverão ser entregues no protocolo do prédio sede da Prefeitura
t\Iunicipal ou diretamente à CPL, no endereço supracitado, na forma prevista

neste Edital até a data e horário estipulados. Entrega dos envelopes: data: até
09 de março de 2021- às 09h00. Abertura dos envelopes: no departamento de
licitações, às 09h00.

í -AUTORTZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO

í.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo
Administrativo de Licitação n". 0212021, Pregão Presencial no. 0112021, e
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatorio e do
julgamento objetivo de que lhe são correlatos.

1.2. Todo o procedimento licitatório terá seus avisos divulgados no Quadro de
Avisos da Prefeitura (orgão oficial), onde permanecerão disponíveis, juntamente
com os demais documentos relativos às fases da licitação, bem como
disponibilizados para consulta, integralmente, o instrumento convocatorio e seus
elementos para leitura e retirada.

1.3. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido
cuidadosamente examinados pelas licitantes, não se isentando do fiel
cumprimento de seu conteúdo, após a apresentação da proposta, devido à

omissão ou negligência oriunda de alegação de desconhecimento, discordância
de seus termos ou interpretaçâo equivocada de quaisquer de seus itens, já que
oportunizado o prévio esclarecimento, conforme disposto neste Edital.

1.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a abertura do certame na data marcada, inclusive Decreto de Ponto
Facultativo, a sessão será automaticiamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, sem a necessidade de qualquer aviso complementar, no mesmo
horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, desde que não haja
comunicação em contrário.

í.5. Os anexos deste edital, compõem os elementos necessários e indispensáveis
à formalização das propostas pelas licitantes interessadas.

í.6. A presente licitação será conduzida pelo Presidente da CPL, assessorado
pelos membros da comissão pernnanente de licitação, o recebimento d
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem

www.saofelix.mg.gov.br
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a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante
Pregoeira, sendo regida pela Lei no.8.666/93 e suas alteraçÕes, Lei 10 ô

subsidiariamente, pela Lei Complernentar no. 12312006 e suas posteriores
alterações e demais normas pertinerntes em vigor, consoantes às condiçÕes
estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos e, mediante as
seguintes especificações:

2_OBJETOEEXECUÇÃO

2.1. Do objeto

2.1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos
especializados em suporte no planejamento e desenvolvimento de campanhas
estratégias para monitoramento, atendimento, relacionamento digital,
impulsionamento e produção de conteúdo, texto e áudio/visual com especificidade
para o uso das redes sociais Facebook e lnstagram e também para website.

2.2. Forma de execução

2.2.'1. A futura CONTRATADA deverá estar ciente de todos os conjuntos de
atividades e tarefas quanto à prestação dos serviços, em consonância com o
descrito neste edital e seus anexos, constituindo as exigências mínimas a serem
atendidas pela Contratada.

2.2.2. Os aspectos gerais para a execução da obrigação, considerando a
necessidade de cumprimento das obrigaçÕes constantes no contrato, deverão ser
acompanhados e executados em concordância com o descrito neste edital e seus
anexos.

2.3. Do pÍazo

2.3.1. O contrato a ser firmado com a licitante vencedora deverá ter vigência até
31 de dezembro de 2021, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado nos termos da legislação pertinente.

2.4, Do recebimento do objeto

2.4.1. O objeto da presente licitação somente será recebido após a verificação da
qualidade e atendimento às especificações constantes neste edital e seus
anexos, procedida a certificação da equipe designada pela Secretaria t\Iunicipal
de Administração.

2.4.1.1. O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo lnstrumento Contratual

3 - TMPUGNAÇÃO AO EDTTAL

www.saofelix.mg.gov.br
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3.1. lmpugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas
até o 5o dia útil, e por licitantes, até o 20 dia útil, que anteceder a abertura das
propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o e-mail

iicitasfm@gmail.com, ou protocolizadas na sala da Comissão Permanente de

Licitação, na sede desta Prefeitura (endereço constante do preâmbulo), de

segunda a sexta-feira, dirigidas à Pregoeira/Comissão Permanente de Licitação,
que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado
pelo setor técnico competente.

3.2. O tt/lunicípio não se responsabilizará por impugnaçÕes endereçadas por

outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado
recebimento pela Pregoeira/Comissão Permanente de Licitação, e que, por isso,

sejam intempestivas.

3.3. Acolhida a impugnação, será designada nova data paru a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.

3.4. A decisão da Pregoeira/Comissã,c Permanente de Licitação será enviada ao

impugnante por e-mail, e será divulgada no orgão oficial deste lt/lunicípio para
conhecimento de todos os interessados.

4 - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação
deste Edital e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração
das propostas, deverão ser enviados por cidadão, até o 50 dia útil, e por licitantes,
até o 20 dia útil anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
manifestando-se preferencialmente por meio eletrônico, através do e-mail
licitasfm2O17@gmail.com, ou por protocolo no endereço constante do preâmbulo
de segunda a sexta-feíra.

4.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se
tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou
qualquer modificação introduzida no edital no mesmo periodo, serão
encaminhadas em forma de Termo de Retificação, ou Termo de Esclarecimento,
às licitantes que tenham retirado o Edital através de email (quando indicado), e
publicadas no orgão oficial do município qual seja: Quadro de Avisos.

4.2.1. Termo de retificação e o documento emitido pela Administração, contendo
informações que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo
neste caso, publicado Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura, reabrindo o
ptazo inicialmente estabelecido para entrega dos envelopes.

4.2.2. Termo de esclarecimento é o documento emitido pela Administração,
contendo informações meramente esclarecedoras, ou correçÕes formais do
instrumento convocatório que não causem alteração na formulação das propostas
ou em suas condições, de caráter meramente esclarecedor e/ou complementar
sem necessidade, portanto, de reabertura do prazo inicialmente fixado

www.saofelix.mg.gov.br
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4.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessária ,p
consultas técnicas à licitante por escrito, cujas respostas serão encaminhadas
pelos mesmos meios, desde que não impliquem em modificação de preços ou
qualquer outra alteração da proposta.

4.3.1. A resposta da licitante não impli,cará, em qualquer caso, na tácita aceitação
da Comissão Permanente de Licitação.

4.4. As informações e/ou esclarecimentos serão disponibilizadas no departamento
de licitações, quando se tratar de termo de retificação, serão encaminhados no
email da licitante, caso informado.

4.5. A não arguição de dúvidas por parte das licitantes implicará na tácita
admissão de que os elementos contidos no Edital e seus anexos foram
considerados suficientes.

5 - CONDIçÔES PARA PARTICIPAçÃO

5.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos
regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a

recursos, e sua não observância elnsejará na sumária desclassificação da
proponente.

5.2. Nos termos do art. 48, I da LC 123120í6 e suas posteriores alterações,
poderão participar desta LICITAÇÃO, ME- Microempresa /EPP - Empresa de
Pequeno Porte, que:

5.2.1. Atendam às condições deste edital e seus Anexos, inclusive quanto à
documentação exigida para habilitação, constante do item I deste Edital;

5.2.2. Apresentarem condiçÕes especificas relacionadas ao objeto desta licitação
e que possuam experiência comprovada e que atendam a todas as
condições mínimas de qualificação exigidas no Edital na data do
recebimento das propostas.

5.3. Não poderão paÉicipar desta LICITAÇÃO, ME/EPP que estejam
enquadradas nos seguintes casos:

5.3.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução ou liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial,
consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si;

5.3.2. Que por quaisquer motivos tenha sido declarada inidônea por qualquer
Orgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, À/unicipal
ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do
direito de contratar ou licitar com a Administração Pública em qualquer de su
esferas.

www.saoferlix. m g. gov. br
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5.3.3. Estrangeiras que não funcionem no País

5.3.4. Possuam participação direta our indireta de socio, diretor ou responsável

técnico que tenha vínculo empregatício com o Ít/unicípio de São Felix de

tt/linas/MG.

5.4. Não poderão concorrer direta our indiretamente nesta LIGITAÇÃO:

5.4.1. Servidor de qualquer Orgão vinculado ao [/unicípio de São Felix de

Minas/MG, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou

responsável técnico.

5.5. Não será admitida nesta Licitação, a participação de empresas ou instituições

distintas, através de um único representante.

5.6. Não serão admitidas a subcontratação, as cessões ou transferências parciais

ou totais do objeto.

5.7. Apos a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentação de

Habilitação e a Proposta de Preços, em nenhuma hipotese será concedido prazo

adicional ou permissão para a inclusão ou apresentação de documentos ou

informações que deveriam constar dcls envelopes de habilitação ou propostas,

exceto nos casos previstos no art. 48, da Lei Federal das LicitaçÕes, a critério da
Administração.

5.8. Decorrido o prazo legal para prot,ocolo dos envelopes, não será permitida a

participação de retardatários.

6 - CREDENCTAMENTO E DA REPRESENTAçÃO

6.1. A Licitante arcará integralmente, com todos os custos de preparação e

apresentação de sua proposta, inderpendente do resultado do procedimento
licitatório.

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um

mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única
proposta. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas
propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo

Município.

6.3. Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública deste
Pregão, a licitante interessada, ou seu representante, deverá identificar-se e, no
caso de representante, este deverá comprovar o credenciamento e os
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
atos relativos ao certame.

6.4. Para comprovar a condição de interessado
da licitante, o credenciado entregará a Comissão

www.saofe lix.mg. gov.br
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6.4.1. Documento de identidade de fe pública;

6.4.2. Se representa nte ( preposto/proc u rador) :

6.4.2.1. Copia autenticada do contrato social;

6.4.2.2. Estatuto ou ata de eleição do clirigente da licitante;

6.4.2.3. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes
específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e
todos os demais atos, em nome da licitante;

6.4.2.4. Copia da cédula de identidade;

6.4.2.5. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (conforme
modelo anexo)

6.4.3. Se d i rigente/proprietário:

6.4.3.1. Copia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do
dirigente da licitante, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigaçÕes em decorrência de tal investidura;

6.4.3.2. Copia da cédula de identidade;

6.4.3.3. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (conforme
modelo anexo)

7 - SESSÃO

7.í. lmpreterivelmente até a data, hora e local referido no Preâmbulo do presente
Edital, as empresas licitantes, deverão protocolar sua documentação de
habilitação, bem como, proposta de preços, em envelopes lacrados, distintos e
não transparentes, com as identificaçÕes na parte externa, de acordo com o
subitem 7.2 deste Edital, sob pena de não serem aceitos pela Comissão
Permanente de Licitação.

7.2. Os documentos e a proposta exigidos no presente Edital deverão ser
apresentados em 01(um) envelope contendo a documentação de habilitação e 01

(um) envelope contendo a proposta de preços, indevassáveis, distintos e
separados, endereçados à Comissão Permanente de Licitação, com indicação
clara e visível do procedimento licitatório a qual se dirigem, e a denominação da
empresa proponente, bem como a natureza dos correspondentes conteúdos
conforme indica

\-

ENVELOPE NO Oí

PREGÃO NO O'II2O21

wvr,rw.saofe,lix_ m g.gov. br
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ENVELOPE NO 02

pnecÃo No o1/202i

DocuuEruraÇÃo DE HABrLrnçÃo

nIzÃo SocIAL DA PROPONENTE

7.3. Para fins de aqilizacão da fase de habilitação do ceÉame licitatório.
todos os documentos deverão ser rubricadas pelo(s) representante(s) Iegal
(is) da empresa e n umeradas em ordem crescente (confo ordem descrita

PROPOSTAS DE PREÇOS

NAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

\,

neste edital).

7.4. Nenhum dos documentos e proposta contidos nos envelopes 01 e 02,
poderão conter rasuras ou entrelinhas, para fins de julgamento considera-se:

a) RASURAS - qualquer tentativa de modificação do que foi originalmente escrito
e que impossibilite ou dificulte a correta leitura, por dupla interpretação do texto,
exclusive na numeração de folhas (desde que não altere o teor do documento), a
qual a Comissão caso julgue necessário, poderá promover nova numeração, a fim
de resguardar a integridade da documentação.

b) ENTRELINHAS - qualquer inclusão de texto na tentativa de complementar,
modificar ou corrigir o que originalmente foi escrito.

7.5. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por
qualquer processo de copia autenticada em cartório competente, ou autenticada
por servidor do Departamento de Licitações, sob pena de inabilitação.

7.6. Não serão considerados documentos e propostas que deixarem de atender
as disposições deste Edital.

7.7. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos ou hipóteses, modificações ou
substituições das propostas ou de qualsquer documentos.

7.8. Para efeito de remessa pelos Correios, os envelopes (distintos e individuais)
de Documentação de Habilitação e Propostas, poderão ser acondicionados em
um único invólucro, desde que no sobrescrito venha expresso seu conteúd

www. s aofel ix. m g. gov. br
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identificando a licitação a que se refere, data e horário para abertura,
responsabilidade do licitante.

7.9. Os documentos de habilitação e proposta apresentados fora da data e horário
previsto no preâmbulo deste Edital para entrega dos envelopes não serão

recebidos.

8. DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAçÃo (ENVELOPE No 01)

8.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser entregues em 01

(uma) via, preferencialmente numerados sequencialmente, rubricados em todas

as suas páginas por representarrte legal da licitante ou preposto e

preferencialmente acompanhando o rc,l dos documentos entregues, devendo ser

apresentados:

8.1. 1. Em original, ou;

8.1.2. Cópia autenticada por Cartório, ou;

8.1.3. Copia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da

abertura, para conferência por membro da Comissão Permanente de LicitaçÕes,

ou;

8.1.4. Exemplar da publicação em orgão da imprensa oficial.

8.2. A documentação exigida deverá estar atualizada, legível e em condiçÕes de

análise por parte da Pregoeira.

8.3. A documentação exigida de'verá estar em nome da licitante e,

preferencialmente com o número do CNPJ, e endereço respectivo, conforme
abaixo:

8.3.í. Se a licitante for a malriz, todos os documentos deverão estar em nome da

matriz;

8.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da

filial, exceto aqueles que pela propria natureza, forem comprovadamente emitidos
apenas em nome da matriz;

8.3.3. Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão
ser apresentados em nome da matriz er da filial simultaneamente.

8.4. Para fins de habilitação, serão aceitas certidÕes expedidas pelos órgãos da
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do
art. 35 da Lei no 10.522102, desde (lue sua veracidade seja confirmada pela

administração.

www.saofelix.mg.gov. br
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8.5. A documentação exigida deverá apresentar prazo de validade eng
data limite fixada para a entrega dos envelopes. Não constando à vigência, será
considerado o prazo de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

8.6. A documentação para fins de habilitação, a ser inclusa no respectivo
envelope (Envelope no 01 - Documentos de Habilitação), será composta de:

8.6.í. Habilitação Jurídica;

8.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.6.3. Qualificação Econômico-Financeira ;

8.6.4. Qualificação Técnica;

8.6.5. Documentação Complementar.

L DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILIrAÇÃO JURÍDICA

9.í. Cedula de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do sócio ou
representante legal;

9.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual,

9.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

9.4. lnscrição do ato constitutivo, no c)aso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;

9.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alteraçÕes ou da
consolidação respectiva.

9.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento
expedido pelo orgão competente, quando a atividade assim o exigir ou Certificado
de Registro Cadastral - CRC compatível com o ramo do objeto da Licitação;

í0. DoCUMENTAÇÃO RELATTVA À REGULARTDADE FTSCAL E
TRABALHISTA

í0.í. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

10.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGrS);

10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Debitos Relativos a Tributos
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Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita
Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

10.4. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio

ou sede do Licitante, através das seguintes CertidÕes:

10.4.L Certidão Negativa de Débito Estadual: prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual do domicílio ou serle do licitante, mediante apresentação de

certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

10.4.2. Certidão Negativa de Debito ltÍunicipal: prova de regularidade para com a
Fazenda tflunicipal do domicílio ou serde do licitante mediante apresentação de

certidão emitida pela Secretaria competente do ttlunicípio;

í0.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título Vll-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o

de maio de 1943, (Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT) de acordo
com a Lei no 12.440 de 07 de julho de 2011.

10.6. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e
ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas,

nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei

Complementar 14712015, deverão apresentar declaração (conforme modelo
anexo).

10.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no

envelope de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal, mesmo
que tenham restrições, todavia, eventual restrição poderá ser sanada após o
julgamento das propostas de preços, como condição para a assinatura do
contrato, na forma da Lei Complementar no 123106 de 14 de dezembro de 2006 e
Lei complementar 147 de 07 de agosto de 2015.

11. DOCUMENTAçÃO
FINANCEIRA

QUALIFICAçÃO ECONÔMICA

1 1 .1 . Certidão Negativa de Falência e (loncordata.

í2. DOCUMENTAÇÃO RELAT]VA A QUALIFICAÇÃO rÉCUtCR

12.1. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando a aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, indicando o endereço do contratado, de forma a permitir possível
diligência para esclarecimentos;

13. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
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13.1. Declaração do licitante que concorda com todos os termos e
presente edital e dos SeuS anex,os, obtendo para Si, sob Sua própria
responsabilidade, os riscos e ônus cle todas as informações que possam ser
relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e adjudicação do objeto,
se vencedora da licitação. (conforme modelo anexo);

13.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos, nos termos do inciso XXX|ll do art. 70 da Constituição Federal; (conforme

modelo anexo);

13.3. Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo
de habilitação, nos termos do artigo 32, § 20 da Lei Federal no 8.666/93, de que

não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum orgão público,

Federal, Estadual ou Municipal, conforme modelo (conforme modelo anexo);

13.4. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação
complementar deverá comprovar que detem poderes para agir em nome do

licitante.

í3.5. Os documentos relacionados nos itens 09, 10, 11 12 e 13 poderão ser
substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, em vigor na data da

realizaçâo do Pregão, desde que expressamente indicados no referido cadastro.

13.6. A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social e alteraçÕes em vigor, devidamente registrado, ou

instrumento público ou particular de procuração, ou Carta de Credenciamento,
com vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos

documentos.

13.7. No caso de não constar no CRC do Município quaisquer documentos
exigidos nos itens 09, 10, 11 12 e 13, o licitante deverá complementar a

documentação exigida.

13.8. Se os documentos relacionados nos itens 09, 10, 11 12 e 13, indicados no
CRC do Município, estiverem com os prazos vencidos, deverão ser apresentados
novos documentos, em vigor.

13.9 A Pregoeira e a equipe de apoio efetuarão consulta ao siÍe da Receita
Federal para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação
pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos
pela internef, junto aos sifes dos órgãos emissores, para fins de habilitação.

13.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para
habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com nú
do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

www. saofe lix. m g. gov. b r

v



{
'+

{
4

I

tt\' ili

^

r. a.d



ffie# sffiturx
§§ffi &ffiffiffi&§

13.10.1. se o licitante for a matriz, todlos os documentos deverão
da matriz;

13.10.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial;

í3.í0.3. se o licitante for matriz, e o êxecutor do contrato for filial, deverão ser
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;

13.10.4. serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

13.11. O Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, hipotese em que, em face do não saneamento das falhas
constatadas, o licitante será inabilitado.

13.12. A Microempresa - t\íE e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá
apresentar toda a documentaçáo exigida para a habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem
alguma restrição.

13.í3. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal,
será assegurado o pruzo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo ínicial corresponderá
ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério do Município, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidÕes negativas ou positivas com efeito de negativa.

13.14. A prorrogação do pruzo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

13.15. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias
úteis inicialmente concedidos.

13.16. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação ou submeter o processo à Autoridade
Competente para revogação.

13.17. Os documentos que não possuírem ptazo de vigência estabelecido pelo
orgão expedidor, deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à
data de abertura do Pregão, exceto os atestados de capacidade técnica.

13.í8. Os documentos mencionados neste edital não poderão ser substituídos
por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos.

13.19. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste edita
ou a sua ausência, inabilitará o licitante
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14. PROPOSTA DE PREçOS - ENVETLOPE 02

A Proposta de Preços deverá ser assinada pelo responsável legal da licitante, ou

pessoa legalmente habilitada (procuração lavrada em Cartorio ou particular com

firma reconhecida em Cartório), em enrrelope lacrado, identificado com o no 02 em

1 (uma) via, digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou

entrelinhas, e deverá obedecer aos requisitos desta licitação e ao modelo de

Proposta de Preços, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

14.í. Estar datada, assinada e identiÍ'icada (nome e cargo) em sua parte final,

bem como, rubricada em todas as folhas, pelo representante legal da licitante;

14.2. lndicar os preços unitários em algarismos arábicos, com no máximo duas

casas decimais. Preço total expresso em algarismos arábicos e por extenso, em

moeda corrente Nacional;

14.3. Prazo de validade, não inferior a de 60 (sessenta) dias, contados a partir da

data de abertura da Licitação;

14.4. Nos preços propostos deverão estar computadas todas as despesas
necessárias, inclusive custo de materiais, de transportes, de instalaçÕes,

equipamentos, depreciaçÕes, mão rle obra, impostos, encargos sociais e

trabalhistas, remuneraçÕes, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa
remuneração dos serviços;

14.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou

em parte, as disposições deste Edital;

14.6. Serão considerados inadequados, desta forma desclassificados, preços

simbólicos, irrisórios (inexequíveis), de valor zero ou incompatíveis (excessivos)

com os praticados no mercado e com distorçÕes significativas;

14.7. tVlesmo que não seja referenciado na proposta, sempre será entendido que

nos preços constantes da proposta, deverão estar inclusos todos os impostos,
taxas vigentes na legislação brasileira, bem como, todos os custos diretos e

indiretos, inerentes;

14.8. A empresa deverá indicar em sua Proposta de Preços os Dados Bancários
(Banco, Agência e Conta Corrente), onde serão creditados os respectivos
pagamentos, caso seja vencedora do certame.

15. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

í5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta
de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pela Pregoeira e
realizada de acordo com a Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002 com
aplicação subsidiária da Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçÕes posteriores, em
conformidade com este Edital e seus ArÍ'têXos
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15.2. No local e hora estabelecidos neste Edital, antes do início da
realizado o credenciamento dos interessados e recebimento dos envelopes

í5.3. Declarado encerrado o credenciirmento e aberta da sessão pelo Pregoeiro,
não mais serão admitidos novos liciterntes, dando-se início ao recebimento dos
envelopes.

15.4. No início da sessão de abertrura ou recebimento das propostas serão
submetidos aos participantes credenciados e demais pessoas presentes uma
lista de presença, contendo nome, CPF ou RG, e nome da empresa que
representa.

16. JULGAMENTO

16.í. As propostas serão julgadas e adjudicadas pelo menor preço depois de
cumpridas todas as etapas definidas neste Edital, inclusive conferida às planilhas

de formação de preços.

16.2. A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço, assim como
todos os demais autores das propostas com preços até 10o/o (dez por cento) da
menor proposta apresentada.

í6.3. Caso não sejam verificadas no mínimo 3 (três) propostas escritas de preços
nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores
propostas, até o máximo de 3 (três), c,ferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

16.4. A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada
de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

í6.4. Dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelas licitantes,
estes deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.

í6.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação
das propostas.

16.6. Caso não se realize lance verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

16.7. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito
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16.8 aceitável a será
contendo a d do licitante ara
confirmação das suas condições habilil:atórias

í6.9. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o licitante
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

í6.í0. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades constantes neste Edital.

16.11. A Pregoeira motivará a manifestação da intenção de interpor recurso no

final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os

interessados juntar memoriais no prazo de três dias úteis.

16.12. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo

16.13. No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do

licitante, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a

sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às
exigências deste Edital.

16.14. Nessa etapa a Pregoeira, também, poderá negociar o preço com o
licitante, para que sejam obtidas melhores condições para o Município.

16.15. Da reunião lavrar-se-á ala circunstanciada, na qual serão registradas as

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela
Pregoeira e pelos licitantes presentes.

17. CLASSTFTCAçÃO E DESGLASSIFICAçÃO DAS PROPOSTAS

17.1. serão desclassificadas as propostas que descumprirem os requisitos
estabelecidos neste Edital e seus Anexos e:

17.2. apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero;

I 7.3. apresentarem proposta alternativa;

17.4. forem omissas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.

17.5. Forem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos;

17.5.1. Se a Pregoeira entender que há indícios de inexequibilidade do preço,
Íixará prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de
planilha de custos, justificativas e demais documentos comprobatórios
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'a7.5.2. Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a prop
desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais.

17.6. Na hipotese de redução do valor da proposta de preços escrita inicialmente
apresentada e os lances oÍertad os, a vencedora deverá apre r nova proposta

escrita. no prazo 24 fuinte e ouatro) horas. com os valores recalculados
proporcionalmente com o informado na Planilha de Preços.

17.7. Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de
lances, ofertar o menor preço.

í8. RECURSOS E CONTRARRAZÕES

18.í. Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a

intenção de recorrer contra decisÕes da Pregoeira, após a declaração do
vencedor, nos termos legais, deverão apresentar suas razões no prazo único de
03 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte ao término do prazo paru
manifestação.

18.2 . Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

í8.3. No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.

18.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a

decadência do direito de recurso.

í9. O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes
requisitos, sob pena de não serem conhecidos.

19.í. ser dirigido à Pregoeira, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme
estabelecido no item 18.1 deste Título;

19.2. ser encaminhado para o endereço eletrônico licitasfm@gmail.com, com
assinatura digital, fac-símile, correio ou ser protocolizado na sala da Comissão
Permanente de Licitações, em uma via original, datilografada ou emitida por

computador, contendo razáo social, número do CNPJ e endereço da empresa,
rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado
do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do
signatário e comprovante do poder de representação legal.

19.3. A Pregoeira não se responsabilizará por razÕes ou contrarrazÕes
endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e que, por isso,
sejam intempestivas ou não sejam recebidas.

19.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação ape
insuscetíveis de aproveitamento.
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19.5. O recurso será apreciado pela Pregoeira, que poderá
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, subir
devidamente informado à autoridade superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado do recebimento.

í9.6. A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de
publicação no órgão oficial deste Município e encaminhada aos interessados.

19.7. Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame poderão ser
dirigidos ao Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura Municipal, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados nos subitens acima.

20. ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

20.1. lnexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao
licitante vencedor, competindo à autoridade competente homologar o
proced imento licitatório.

20.2. Decididos os recursos porventuna interpostos e constatada a regularidade
dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatorio.

21. CONTRATO

21.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as
penalidades previstas na Lei n. 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

21.2. E facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Termo
Contratual no pruzo e condiçôes estabelecidos, convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para Íazê-lo em igual prazo e

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto a preço, e assim
sucessivamente.

21.3. A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e

formalizar-se-á nos termos previstos pela Lei no. 8.666, de 21.06.93 e suas
alterações.

21.4. O ttíunicípio se reserva o direito de revogar o procedimento licitatorio e
rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do

contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos licitantes
caiba qualquer direito a indenização ott ressarcimento.

21.5. Os Contratos decorrentes deste Edital poderão ser alterados, devidamente
justificados, conforme Art. 65, da Lei Federal no 8.666/93.
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21.6. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido conforme d o

inciso l, alíneas "a" e "b" do artigo 73', da Lei Federal no 8.666/93 (LicitaçÕes e

Contratos Adm in istrativos).

21.7. Na hipótese da Administração não assinar Contrato com a empresa ou com

outra, na ordem de classificação no pÍazo de 60 (sessenta) dias, ficam

desobrigadas de quaisquer compromissos assumidos.

21.8. Extinção Antecipada Do Contrato

21.8.1. A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção
antecipada do Termo Contratual.

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses elencadas na

Seção V, art. 78, incisos I a Xlll, da Lei Federal no 8.666/93, com suas alterações.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de

licitação, desde que haja conveniência para a administração.

c) Judicial, nos termos da legislaçâo.

22. PRESTAÇÃO DOS SERVIçOS

22.1. A prestação dos serviços se dará nos termos constantes no Termo de
Referência

23. FORMA DE PAGAMENTO

23.1. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias contado do recebimento
definitivo da nota fiscal/fatura. Para que o pagamento ocorra na forma proposta,

acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscal exigidos no Edital,

devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, nos termos do art. 67 da Lei de
LicitaçÕes.

23.2. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreção será devolvida à Contratada e

seu vencimento ocorrerá em dez dias após a data de sua apresentação válida.

23.3. O pagamento será creditado em nome da contratada mediante ordem
bancária, a ser efetivado no banco, agência, e conta corrente, explicitados em sua
Proposta de Preços, ou através de cheque nominal à empresa vencedora do
certame.

23.4. A Nota Fiscal emitida pelo licitante deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do processo licitatório e no. do Pregão, a fim de se
acelerar o trâmite e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

{
o
a,

24. PENALIDADES
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24.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecid asn
Administração poderá, garantido o contraditorio e a prévia e ampla defesa, aplicar
às detentoras do Contrato, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes
penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente cabíveis:

24.2. Decorrido o pÍazo de 60 (sessenta) dias da data da proposta, sem a
celebração do instrumento contratual correspondentes, por parte do Município,
fica o Licitante liberado dos compromissos assumidos.

24.3. O atraso justificado no cumprimento das obrigações desta Licitação sujeitará
a Contratada à multa de mora, na forma prevista neste instrumento convocatorio e
no Contrato.

24.4, A multa de que trata o subitem anterior não impede que a Contratante
rescinda unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas no edital.

24.5. A multa aplicada será descontada nas parcelas a serem pagas ao
contratado.

24.6. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante garantirá o
direito de ampla defesa e do contraditório, antes de aplicar as seguintes
penalidades:

I - Advertência, por escrito;

ll - tMulta equivalente a 10o/o (dez por cento), pela recusa na prestação dos
serviços licitados, ou prestá-los em de:;acordo com o pactuado, calculada sobre o
valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contado do recebimento da notificação;

lll - Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar
com o Município, por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a Autoridade
Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida;

lV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento nos sistemas de
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XlV, do arl. 40, da Lei
no. 10.520, de 1710712002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da
multa e demais cominações legais, conforme determina o art. 70, da Lei em
comento.

24.7.Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a Contratada
será notificada com 30 (trinta) dias de antecedência.

25 - DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

25.1. Os recursos orçamentários para custear a despesa estão devidamente
previstos no orçamento municipal, conforme dotação exposta abaixo
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26 - TNDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS

A fonte de recursos para custear as despesas será: 100 - Recursos Ordinários.

27 - DAS OBRIGAÇÕES OA CONTRATADA

27.1. Prestar os serviços com diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente as

normas pertinentes no Edital;

21.2. Relatar, por escrito, a Secretaria Municipal de Administração e Governo toda

e qualquer irregularidade observada ern virtude da prestação de serviços;

27.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitadas pela Prefeitura,

cujas reclamações se obriga prontamente a atender;

27.4. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para

contratar com a Administraçâo Pública e apresentar sempre que exigido os

comprovantes de regularidade fiscal;

27.5. Ressarcir à Prefeitura o valor oorrespondente ao pagamento de multas,

indenizaçÕes ou despesas a esta, imposta por autoridade competente, em

decorrência do descumprimento pela contratada, de leis, decretos ou

regulamentos relacionados aos serviços prestados;

27.6. Permitir a Prefeitura a fiscalizar os serviços já mencionados;

27.7. Não transferir a terceiros os serviços contratados;

27.8. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art.77 da Lei 8.666/93.

28. OBRTGAÇÔES DA CONTRATANTE

28.1. Efetuar mensalmente o pagamento nas condiçÕes e preços pactuados,
mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/recibo, devidamente atestada,
depois de constatado o cumprimento das obrigações.

28.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por um representante
designado pela Prefeitura, nos termos da Lei no 8.666/93

F icha 027 - 202021 .A 4 1 221 1 1 42.A07 .3390 3 I 0 0 0 0
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28.3. Repassar todos os procedimentos administrativos a serem ad

Prefeitura para execução dos serviços pela licitante vencedora.

28.4. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em

especial, aplicação de sançÕes, alteraçÕes e repactuações do contrato;

28.5. Disponibilizar instalações necessárias à prestação dos serviços;

28.6. Permitir o acesso dos empregados da contratada, quando necessário, para

execução dos serviços;

28.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratada.

28.8. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer irregularidade manifestada
na prestação dos serviços contratados

29. DTSPOSTÇÕES GERAIS

29.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apreserrtados em qualquer fase desta licitação. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações
nele contidas implicará na imediata der;classificação ou inabilitação do licitante, ou

a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais
cabíveis.

29.2. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido,
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

29.3. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou
de profissionais especializados.

29.4. Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

29.5. A Pregoeira, no interesse do Município, poderá adotar medidas saneadoras,
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a
instrução do processo, conforme disposto no § 3", do art.43 da Lei no 8.666/93.

29.6. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da
proposta ou a inabilitação do licitante.

29.7. A Pregoeira poderá determinar a apresentação de documento original, com
vistas à confirmação da autenticidade de copia apresentada no certame, quando
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julgar necessário ou se o documento for impugnado por algum licita
a ser definido para cumprimento da diligência.

29.8. Poderá ser apresentado o oniginal para autenticação da copia pelo

Pregoeiro ou Equipe de Apoio, ou copia autenticada por cartório.

29.9. As decisões do Prefeito e da Pregoeira serão publicadas no orgão oficial do

Município (quadro de avisos da Prefeitura), quando for o caso, podendo ser
aplicado o disposto no § 1o, do art. 109 da Lei n.o 8.666/93 e divulgadas no site do
tMunicípio.

29.10. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral
dos termos e condições inseridas ne,ste edital, bem como das demais normas
legais que disciplinam a matéria.

29.11. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação,
podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado
no sistema para conhecimento dos licitantes.

29.12. O Município poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer
tempo, oS prazos para recebimento das propostas ou para Sua abertura.

29.13. Fica eleito o foro da Comarr:a da contratante, para dirimir eventuais
conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como
renúncia expressa a qualquer outro fono, por mais privilegiado que seja ou venha
a ser.

29.14. São anexos deste edital:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo ll - Modelo da Proposta de Preços;

Anexo lll - Declaração (cumprimento ao artigo 70, inciso XXXlll da CF) e
Atendimento ao AÍ1.27,lV da Lei no 8.666/93 e alterações;

Anexo lV - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e de
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;

Anexo V - Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte;

Anexo Vl - ttíinuta de Contrato.
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Prefeitura Municipal de São Félix de Mi MG, 23 de fevereiro de 2021

WILSON LEONARDO
Presidente da CPL
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