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EDTTAL DE LTCTTAÇÃO

Processo Administrativo de Licitação No: 151202'l

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial No:1412021

Procedimento: Registro de Preços

Tipo de Licitação: [\Iaior Desconto sobre a Tabela SINAPI

Legislação Aplicável: Lei Federal no. í0.520, de 17 de junho de 2002, aplicando-se,
subsidiariamente a Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteraçÕes
posteriores, Lei Gomplementar no. 101/00, Lei Complementar no.123, de 14 de dezembro
de 2006 e alterações posteriores, Lei Municipal no 021, de 10 de novembro de 2010, que
"lnstitui o Estatuto Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos
específicos no Codigo Tributário Municipal, e dá outras providências", Decreto Municipal no
16, de 05 de novembro de2007, que regulamenta a modalidade de licitação Pregão, Decreto
Federal no 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços,
Decreto Municipal no 14, de 18 de agosto de 2008, que regulamentou o Sistema de Registro
de Preços, conhecido pela sigla SRP, em âmbito municipal, e demais normas pertinente! em
vigor, consoantes às condiçÕes estatuídas neste instrumento convocatorio e seus anexos.

Data e Hora para lnicio do Credenciamento: 07 de maio de 2021 às 0gh0o.

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 07 de maio de 2021 às 09h20min.

Local: Rua Frei lnocêncio, no 236, centro, na cidade de São Felix de Minas/MG.

Informações e Contato: Telefax (0xx33) 3246-9106 / 9066 (Sr. Wilson Ferraz Leonardo), ou
e-mail: licitasfm2O17@gmail.com, onde pode ser consultado o Edital e obtido cópia.

1 . PREÂMBULO:

o MUNIcíPlo DE sÃo rÉux DE MINAS, por seu Presidente da CpL, Sr. Witson Ferraz
Leonardo, designado pelo Decreto t\íunicipal No: 05, de 12 de janeiro de 2021, publicado na
mesma data, torna público para ciência dos interessados que atendendo à solicitaçáo da
Secretaria Municipal de Obras e Transporte, torna público para o conhecimento dos
interessados, que farárealizar licitação na modalidade pREGÃO pRrsgNClAL, Tlpo MAIOR
DESCONTO sobre a Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da
Construção Civil), para contratação de mão de obra destinadas a manutenção e reforma de
prédios públicos e dentre outros logradouros públicos ou imóveis locados que tiverem sob
responsabilidade do Município de São Felix de Minas, conforme surgimento da demanda,
consoante definido neste Edital e seus anexos, conforme especificado no ANEXO I deste
Edital.

1.2. Apresente licitação será integralmente conduzida pela Pregoeira Oficial Srta. Ana Flávia
dos Santos Soares, assessorado por sua equipe de apoio 

" 
rlgiO, pela legislação aplicável

mencionada no preâmbulo deste Edital, consoantes às õondiçôes estatuídas neste
instrumento convocatório e seus anexos.
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í.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerá no dia 07 de maio
de 2021 às 12h30min, sendo a abertura prevista para às 09h20min do mesmo dia, na
Prefeitura Municipal, localizada na Rua Frei lnocêncio, no 236, Centro, na cidade de São Félix
de Minas/MG, Sala da CPL.

1.4. O tempo para concluir o credenciamento é faculdade da Pregoeira Oficial, sendo que
qualquer documento faltante no credenciamento, desde que não venha prejudicar a legalidade
e legitimidade do certame, poderá ser lavrado no período do credenciamento, sob pena de
declaração falsa, desde que permitido pela Pregoeira Oficial.

1.5. Não caberá aos participantes da sessão manifestação de intenção de interpor recursos
durante o credenciamento, sendo facultada aos credenciados a manifestação de interesse de
interpor recurso no momento oportuno declarado pela Pregoeira Oficial.

í.6. Caberá à Pregoeira Oficial a decisão de suspendera sessão para concluir os trabalhos
de credenciamento, podendo retomá-la após conclusão dos trabalhos, não sendo permitida a
prorrogação do prazo inicial definido para credenciamento.

í.6.1. Compete exclusivamente à Pregoeira decidir sobre a aceitabilidade de propostas de
lance até o valor definido pelo mesmo como exequível, podendo condicionar a adjudicação do
objeto apos a comprovação da exequibilidade da proposta conforme definido no Termo de
Referência.

1.6.1.1. Serão desclassificadas as propostas de preços manifestamente inexequíveis, assim
consideradas pela Pregoeira, que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos são coerentes com o valor ofertado e compatíveis
com a execução do objeto, conforme condiçÕes especificadas no Termo de Referência que
integra este Edital.

1.6.2. Compete à Pregoeira definir interstício temporal para os licitantes ofertarem lances entre
um licitante e outro, bem como o valor entre a proposta em disputa e o próximo lance, inclusive
decidindo se permitirá o uso de celulares dentro da sala de licitaçÕes.

1.6.3. Caberá à Pregoeira tomar quaisquer outras decisÕes rotineiras necessárias à condução
do certame.

1.7. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subseqüente.

2 . OBJETO

2.í. Constitui objeto desta licitação a promoção do registro de preço pelo tipo maiordesconto
sobre a Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção
Civil), para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção
predial, incluindo mão de obra e insumos, referente aos serviços: obras civis, instalaçÕes
elétricas, hidráulicas, sanitárias, pluviais, dentre outros descritos na tabela SlNAP|, conforme
surgimento da demanda, consoante definido neste Edital e seus anexos, sendo que os
serviços podem ser verificados no Relatório de Serviços com desoneração do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SlNAPl, disponível no site:
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www.Grixa.gov.br, conforme Anexo I deste Edital

2.2. Ê parte integrante deste Edital a Minuta de Contrato Administrativo de Serviço

2.2.1. Obs.: Todas as especificaçÕes estabelecidas para o objeto deste certame serão
tacitamente aceitas pelas licitantes no ato da entrega de suas propostas, assim, as mesmas
deverão examinar cuidadosamente as condiçÕes da prestação de serviços em tela, dando
especial atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das
obrigaçÕes contratuais, ficando cientes de que o MunicÍpio de São Félix de Minas aplicará as
sançÕes previstas, obedecido o disposto no art. 87, § 20, da Lei Federal no 8.666/93, garantido
o contraditório e a prévia e ampla defesa.

2.2.2. Face ao disposto no art. 65, § 1o, da Lei Federal no 8.666/93, em sua atual redação, os
itens poderão sofrer acréscimos ou supressÕes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial constante da Ata de Registro de Preços.

2.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades
indicadas nos Anexos do presente Edital, podendo a Administração promover os serviços de
acordo com suas necessidades.

2.4. 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.

2.5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços,
fornecedores, orgãos participantes e condiçÕes a serem praticadas, conforme as disposiçÕes
contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

2.6. ORGÃO GERENCIADOR - Orgão ou entidade da Administração Pública responsávet
pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata referente ao Pregão.

2.7. ORGÃO 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.

2.8' O Município de São Félix de Minas não se obriga a adquirir/utilizar da(s) Licitante(s)
Vencedora(s) o(s) quantitativo(s) indicado(s) no Termo de Referência - Anexo l, podendo
realizar licitação específica para o mesmo objeto, ou utilizar-se de outros meios legais,
hipotese em que, em igualdade de condiçÕes, o beneficiário do Registro de preços terá
preferência, nos termos do § 40 do art. '15, da Lei Federal no 8.666/93, com suas posteriores
alteraçÕes.

3 . CADASTRAMENTO

3.1. Os licitantes interessados em participar da presente licitação e que não estiverem
cadastrados junto ao Município de São Félix de Minas, poderão, em horário de expediente até
24 (vinte e quatro) horas antes da hora fixada para a apresentação das propostas,
cadastrarem-se, mediante a entrega dos documentos exigidos para habiÍtação, devidamente
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autenticados, junto ao Setor de Cadastro para os fins de substituição da
exigida pelo Certificado de Registro Cadastral, o cadastramento não é obrigatorio para
participação do certame.

3.2 - Condições de Participação na Licitação

3.2.1. Poderão participar desta Licitação, os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que
tenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

3.2.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação
de suas propostas;

3.2.3. Sob pena de inabilitação e desclassificação, todos os documentos apresentados
deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante da proposta de preços;

3.2.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.4.1. Concordatárias ou em processo de falência ou recuperação judicial, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;

3.2.4.2. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e suspensa, de acordo
com art. 87, lll da Lei Federal no 8.666/1993 e arl.70 da Lei Federal no 10.520t2002, caso
participe do Processo Licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art.g7, parágrafo
único da Lei Federal 8.666/93;

3.2.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias
entre si;

3.2.4.4. Cujos diretores, responsáveis legais, ou técnicos, membros do Conselho Consultivo,
Deliberativos ou Administrativos ou sócios, que pertençam, ainda, que parcialmente, a
empresa do mesmo grupo que estejam participando desta licitação;

3.2.4.5.lnadimplentes com o MunicÍpio de São Félix de Minas ou empresas estrangeiras que
não funcionem no País.

3.3. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condiçÕes
estabelecidas neste Edital e seus anexos e vincula a licitante proponente aos termós e
condiçÕes gerais e especiais aqui estabelecidos.

Envelope no 1 - Proposta de preços.

Envelope no 2 - Documentos de Habilitação.

4 . CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES:

4.í. SÓ poderão se credenciar para participar do presente pregáo as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, devendo a comprovação ser feita atralés de Contrato Social no
ato do credenciamento.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 3S.275_OOO
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4.2. A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto à
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento de identidade ou outro equivalente
(com foto), devendo disponibilizar uma cópia de forma definitiva, que fará parte do
credenciamento das em presas.

4.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

4.3.1. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade
empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigaçÕes em decorrência de tal investidura.

4.4. Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar Declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua o inciso
Vll, art. 40, da Lei Federal no 10.52012002 - Anexo lll.

4.5. Apenas uma pessoa representará cada licitante, não sendo admitido, de igualforma, que
mais de uma empresa indique o mesmo representante.

4.6. A Pregoeira deixa claro que não serão fornecidos aos licitantes cópias reprográficas de
quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda documentação mencionada nos
itens acima deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma definitiva ao
Município de São Félix de Minas, sob pena de não credenciamento.

4.7. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto à Pregoeira no momento
do credenciamento por meio de instrumentos públicos ou particulares.

4.8. A falta de clareza quanto aos poderes neressários à oferta de lances implicará a
impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1a parte do item seguinte.

4.9. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas
verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de
sua proposta escrita, igualmente, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão de
realização do certame, como a interposição de recursos.

4.10. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente
ou pela Pregoeira (ou servidor especialmente designado para tal).

4.11. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora
dos envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração do representante legal
da empresa, afirmando que atende todas as exigências de habilitação constante no presente
edital.
4.12. Para participar do certame a microempresa e empresa de pequeno porte interessada
deverá comprovar o enquadrando apresentando, fora do envelope de habilitação declaração
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conforme Anexo Vl, deverão ainda apresentar Certidão Simplificada da Junta Come rcial

4.í3. Se o licitante estiver apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42
a 49 da Lei Complementar n.o 12312006, deverá apresentar declaração (Anexo Vl) de que
cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno
Porte (EPP), nos termos do art. 30 da citada Lei e que não está sujeito a quaisquer dos
impedimentos do § 40 deste artigo, ou certidão expedida pela Junta Comercial comprovando
sua condição, conforme artigo 10 e 80 da lnstrução Normativa n' 103 de 3010412007 do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Obs: O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

5 . PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N.O 1

5.í. A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser fornecido,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, não se
admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos.
a) estar datilografada ou impressa por processo eletrônico, em 01 (uma) via em papel
timbrado da licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clata, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e rubricada as demais;
b) conter a razâo social do licitante, o endereço completo, número de inscrição no CNpJ, o
nÚmero do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver, bem como o número de sua conta
corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus credltos;c) conter número do Pregão e do processo Licitatorio;
d) apresentar DESCONTO/PERCENTUAL sobre a tabela StNApt, sendo MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO sobre a tabela de preços unitários para servÍços do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SitrtRpt, com desoneração,
abrangência Minas Gerais; será considerado vencedor aquele que ofertar a MELHOR
PROPOSTA PARA A TABELA, observadas as especificaçÕes, prazos e demais condiçÕes
estabelecidas neste Edital, objeto do presente certame, sem conter alternativas de descônto
ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.e) conter prazo de validade que deverá ser de 01 (um) ano a contar da data de sua
apresentação;
f) conter declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos,
taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes
na entrega do objeto deste edital;
g) conter o nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar contrato de expectativa de
fornecimento, ou seja, nome completo, endereço, CPF, carteira de identidade, estado civil,
nacionalidade e profissão, informado ainda quato instrumento que lhe outorga poderes para
firmar o referido contrato (Contrato Social ou procuração);
h) Apresentar Declaração que tem pleno conhecimento'Oa tabela de preços SlNApl.,] o preço deverá ser proposto considerando a execução do objeto ii"itáoo no Município de
São Félix de Minas, incluído os valores de salário, adicional nóturno, encargos sociais e
trabalhistas, incidência cumulativa daqueles sobre estes, verbas rescisoriaã, benefícios,
seguros, insumos, uniformes, valetransporte, vale-refeição, hora-refeição, lucro, todos os
tributos e demais encargos incidentes sobre a prestaçãó do serviço oe manutenção ou de
reformas, enfim tudo quanto for necessário à legal, pleha, satisfatóiia e adequada execuçãodo objeto.

u
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j) A qualquer momento, o Município de São Félix de Minas poderá solicitar aos licitantes
planilhas de composição de preços e resumo de custos para aferição da formação de preço.

OBS; O ANEXO tt E APENAS MODELO PARA ÁPRESE TTAçAO E F1RMATAçÃO DA
PROPOSTA COMERCIAL, QTJE DEVERA OBRIGATORIAMENTE ATENDERÁ TODOS OS
REQUISITOS ACIMA EXIGIDOS.

5.2. A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito à
Pregoeira, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

5.3. Os preços propostos seráo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteraçâo dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou
qua lque r outro pretexto.

5.4. Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à execução
do objeto desta licitação sem qualquer ônus para o MunicÍpio de São Félix de Minas, tais como
fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários.

5.5. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será
interpretada como náo existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas.

6 . JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.í. Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MAIOR pERCENTUAL DE
DESCONTO sobre a.tabela de preços unitários para serviços do Sistema nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construção Civil - SlNAP|, cóm desoneração, abrangência
Minas Gerais, disponível no site www.caixa.gov.br, será considerado vencedor aqrei-e que
ofertar a MELHOR PROPOSTA, observadas as especificaçÕes, prazos e demais condiçÕes
estabelecidas neste Edital.

6.2. As proponentes licitantes que apresentarem a proposta de menor preço obtido através do
maior desconto, e às licitantes com propostas de preços ale lOo/o (dez pór cento) superiores
àquela, ou ainda, não havendo pelo menos 03 (três) froponentes com ofertas nas condiçÕes
definidas anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), ierá
dada a oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos Vlll
e lX, do art.4o, da Lei Federal n 1O.S2O\O2.

6.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no edital.

6'4. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente
pelo critério de maior desconto unitário.

6.5. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela
primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindó motivadamente a respeito.
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6.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condiçÕes habilitatórias pela
licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação
apresentada na própria sessão.

6.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pela Pregoeira Oficial.

6.8. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências editalícias, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo a respectiva proponente
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto definido no objeto deste edital.

6.9. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e licitantes
presentes, ressaltando-se que poderá constar ainda as assinaturas da equipe de apoio,
sendo-lhe facultado este direito.

6.10. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
edital, a proposta será desclassificada.

6.í1. Em caso de divergência entre informaçÕes contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.

6.12. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital

6.13. A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pela
Pregoeira, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

6.14. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.15. Para efeitos da Lei Complementar 123t06, será observado o disposto no Capítulo "DA
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE'.

6.16. Será desclassificada a proposta que apresentar valores de descontos irrisórios ou de
valor igual a zerc.

6.17. Além da planilha de previsão de custos, a ticitante deverá apresentar na sua
proposta o detalhamento do BDI incidente sobre o valor obtido após a aplicação do
desconto.

7 - DOCUMENTAçÃO - GNVELOPE N.o 2)

7.1- O envelope n.o 02 - DOCUMENTAÇAO, deverá conter os seguintes documentos:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEp: 35.275_000
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7.í.í HABILITAÇÃO JURíDICA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacionalde Pessoa Jurídica (CNPJ);

7.1.2 REGULARIDADE FISCAL:

YFL.

v

a) Certidão de Regularidade quanto à Divida Ativa da União conjunta com a prova de
regularidade junto à Fazenda Federal e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social
(INSS), mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e ContribuiçÕes Federais,
expedido pela Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede
do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

9) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipalda Fazenda, do dómicílio
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);e) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

7.í.3 QUALIF|CAÇÃO ECONôMICA-FINANCEtRA:

af Declaraçáo para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei no. 8.666, de 21de junho de
] 993r acrescido pela lei no. 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme Anexo V;b) Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a
apresentação do documento.

7.1.4 CAPACIDADE TÉCNICA

a) certidão de registro de pessoa JURíD|CA junto ao CREA ou cAU;b) Certidão de registro de pessoa FlSlCA, doê profissionais que compÕe a pessoa Jurídica,junto ao CREA ou CAU;

7'2' Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado optazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo ínicial corresponderá ao momento em que oproponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critéiio o,administração pÚblica, para a regularização da documentaçao, pagãmento ou parcelamento
do débito e emissão de eventuais certiàoes negativas ou positivãs com efeito de certidão
negativa.

1'3'A não-regularizaçáo da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direitoà contratação, sem prejuízo das sançÕés previstas no art. 81 da Lei Federal no g.666, de 21
de junho de 1993, sendo facultado à Àoministração convocar os licitantes remanescentes, naordem de classificação, paru a assinatura do coÁtrato, ou revogar a licitação.

7,'4' As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda adocumentação exigidaparu efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que essaapresente algu ma restrição.

w
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7.5. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartorio competente ou publicação em orgão da lmprensa
Oficial, ou, ainda, por copias não autenticadas, desde que sejam apresentados os originais
para conferência pela Pregoeira. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam
condiçôes de leitura das informaçÕes nelas contidas por parte da Pregoeira.

7.6. Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou quando
não declarada sua validade pelo emitente, expedido há 60 (sessenta) dias, no máximo, da
data de recebimento dos envelopes.

8 - TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.

8.í.í. Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.

8.1.2. Acolhida à petiçáo contra o ato convocatório, será designada nova data para
realizaçâo do certame.

9 . DOS RECURSOS

9.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias para apresentação das
razÕes do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar
contrarrazÔes em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto pela pregoeira à vencedora.

9.3. Qualquer recurso de impugnação contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo.

9.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de
LicitaçÕes, localizada na Rua Frei lnocêncio, no 236, Centro, São Félix de Minas -MG.

í O . REEQUILíBRIO ECONÔMICO.FINANCEIRO

í0.1. Os valores constantes das tabelas poderão ser revistos mediante solicitação da
contratada com vistas à manutenção do equilÍbrio econômico-financeiro do contrato, ná forma
do art. 65, ll "d'da Lei Federal no 8.666/g3;

í0.í.1. As eventuais solicitaçÕes deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculávejs, bem

@

FL
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como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato

10.',.2. O percentual de desconto da empresa vencedora do certame será invariável no
decorrer do contrato.

11 . DA ATA E VALIDADE DO REGISTRO DE PREçOS

11.1. Homologada a presente licitação, o Município de São Felix de Minas lavrará documento
denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com os preços das propostas classificadas
em primeiro lugar, devidamente registrados, antecedente ao contrato de fornecimento
destinado a subsidiar o Quadro Geral de Preços, o qual terá validade de 12 (doze) meses, a
contar de sua lavratura.

11.2. A Ata de Registro de Preços será lavrada em 02 (duas) vias devendo uma ser juntada
ao processo que lhe deu origem e a outra levada ao Quadro Geral de Preços.

11.3. AAta de Registro de Preços poderá ser usada por todos os orgãos da Administração
direta e autárquica do Município.

í2 - COND|ÇOES CONTRATUATS

12.1. Lavrada a Ata de Registro de Preços respectiva, a licitante vencedora e o Município de
São Félix de Minas celebrarão contrato de expectativa de fornecimento, nos moldes da minuta
constante do anexo lV deste edital, quando assim a lei o exigir.

12.2. Se a licitante vencedora não comparecer no Setor de LicitaçÕes do Município de São
Felix de Minas a fim de assinar o contrato dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, apos
regularmente convocada, ensejará a aplicação da multa prevista no título SANçOES deste
edital.

12.3. Em caso da licitante vencedora não assinar o contrato, e não assinar a nota de empenho
no prazo estabelecido, reservar-se-á ao Município de São Félix de Minas, o direito de convocar
as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas
mesmas condiçÕes propostas ao primeiro colocado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou
revogar a licitação, independentemente das sançÕes previstas para a licitante vencedora
neste edital.

12.4. Até a assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser
desclassificada se o Município de São Fellx de Minas tiver conhecimento de fato desabonador
à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

í2.5. ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no
item anterior, o Município de São Félix de Minas poderá convocar as licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal n" 10.520 t2OO2.

12.6. O contrato de expectativa de fornecimento a ser firmado em decorrência desta licitação
poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de notificaçÕes ou interpelaçOes
Ju_diciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e TB, na forma do art.
79, ambos da Lei Federal n" 8.666i93,

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 3S.27S_OOO
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12.7. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial , bem
como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada à
documentação comprobatoria que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentlmento
previo e por escrito do Município de São Felix de Minas e desde que não afete a boa execução
do contrato.

13 - FTSCAL|ZAÇÃO

13.í. O Município de São Félix de Minas, através da Secretaria Municipal de Obras e
Transporte, exercerá a fiscalização do contrato, e registrará todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja copia será encaminhada à licitante vencedora,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

13.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de São Felix de Minas em nada
restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que
concerne à execução do objeto do contrato.

14 - DA ENTREGA DOS SERV!ÇOS

í4.1. Os serviços serão executados de acordo com a necessidade do Município de São Felix
de Minas, sob o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Transporte.

14.2. Os serviços deverão ser executados de forma parcelada, em local previamente
informado pelo Município de São Felix de Minas, a qual ocorrerá formalmente, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data de inicio dos serviços, devendo constar em
planilha o tipo de serviço, o local, forma de execução de prazo de execução.

143.Édever do proponente vencedor, cumprir com todas normas regulamentadoras referente
ao objeto licitado.

14.4. A Detentora poderá submeter os serviços à mais ampla fiscalização por parte do
Município de São Felix de Minas, através do responsável pelo recebimento dos serviços,
prestando esclarecimento solicitado, atendendo as reclamaçÕes formuladas, inclusive reaúzar
testes de qualidade dentre outros. Caso seja atestada a má qualidade do serviço o mesmo
será rejeitado, obrigando a detentora a substituí-lo de forma que não provoque prejuízos ao
orgão gerenciador.

't4.5. A licitante vencedora ficará obrigada a refazer a suas expensas o serviço que vier a ser
recusado.

í4.6. O Município de São Félix de Minas reserva-se o direito de não receber os serviços
prestados se estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatóiio,
podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso Xl da Lei Federal no
8.666/93.

14-7. A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, serviços em que
se verifiquem irregu laridades.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Ter.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-oo0
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15 . PAGAMENTO

v

v

í5.1. Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da entrega dos serviços discriminados nas respectivas ordens de
fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento
do objeto. O pagamento será efetuado de acordo com as reformas e serviços de manutenção
prestados e mediante emissão de Planilha de Medição e apresentação de nota fiscal. As
mediçÕes serão efetuadas à vista dos serviços executados e dos quantitativos aplicados aos
preços unitários, incidindo-se o desconto sobre tabela de preços para serviços do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SlNAPl, com desoneração,
abrangência Minas Gerais, e o BDI - Bonificação de Despesas lndiretas será de 29,07o/o paru
prestação de serviços e 22,41o/o pàtâ insumos.

15.2. Os serviços não constantes da tabela de Serviços SlNAPl, deverão ser compostos com
os preços do Relatório de lnsumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da
Construçâo Civil- SlNAP|, com desoneração.

15.3. Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá
fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legívelem nome
do Município de São Felixde Minas, CNPJ No:01 .613.12110001 -71,o número de sua conta
bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido
pela remuneração apurada.

15.4. A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente
ao representante do Município de São Félix de Minas, que somente atestará a entrega dos
serviços e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante
vencedora, todas as condiçÕes pactuadas.

í5.5. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante do Município de São Felix de
Minas e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o pruzo para pagamento iniciar- se-á apos a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de São
Felix de [\íinas.

í6 - SANÇOES

í6.í. O descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pela licitante vencedora,
sem justificativa aceita pelo Município de São Félix de Minas, resguardados os procedimentos
legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) multa compensatória no percentual de 2Oo/o (vinte por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo e retirar a nota de empenho, no pruzo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas apos regularmente convocada, sem prejuízo da
aplicação de outras sançÕes previstas no art. g7 da Lei Federal n" g.666/93;
b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5%o (meio por cento) calculada sobre
o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis,
na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;c) multa compensatória no percentual de 2Oo/o (vinte por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato pela inadimplência alem do prazo âe 02 (dois) dias úteis,

R u a F re i' 
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caracterizando a inexecução parcial do mesmo
d) Advertência.
e) A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa
exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de São Felix de
Minas pelo período de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no
contrato e nas demais cominaçôes legais.

16.2. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação
de outras, previstas na Lei Federal n" 10.520102 e na Lei Federal n' 8.666/93, inclusive a
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à
Administração.

16.3. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de São Felix de Minas,
via Tesouraria Municipal, no ptazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da notificação enviada pelo MunicÍpio de São Félix de Minas.

16.4. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no [t/lunicípio
de São Félix de Minas, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

16.5. As multas e outras sançÕes aplicadas so poderão ser relevadas motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito do Município de São Félix de Minas,
devidamente justificado.

16.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

16.7. Em qualquer hipótese e aplicação de sançôes será assegurado à licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

17 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

17.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar no. 123106, após a classificação final dos
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de
uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

17.1.1. O empate mencionado no caput deste item será verificado na(s) situação(oes) em que
a(s) proposta(s) apresentada(s) pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual
ou até 5% (cinco por cento) superiores à(s) proposta(s) mais bem classificada(s) em cada
item, ocasião (oes) na(s) qual (is), proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o
disposto no subitem 17.1.1, poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
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b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do item 16.1.1, alínea "a", serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na situação definida no subitem 17.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 16.1.1, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
d) Na hipotese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria
sessão pública, apos verificação da documentação de habilitação.

17.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que essa
apresente algu ma restrição.

17.2.1. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o pruzo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa
interessada apresentar as respectivas certidÕes negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

17.2.2. A não-regularizaçáo da documentação no prazo previsto no subitem 17.2.1, implicará
decadência do direito a contratação, sendo facultado à Administração convocar para nova
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou
revogar a licitação.

í8 - rMpucNAÇÃo Do ATO CONVOCATÓnIO E SEUS ANEXOS

18.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatÓrio do Pregão; caberá à Pregoeira decidir sobre a petição, conforme o artigo 12, do
Decreto 3.555/2000, a saber:

Atl. 12. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do pregão.

§ í 
o Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24h00 (vinte e quatro

horas).

í8.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização
do certame, preceituado no Parágrafo 20 do artigo 12 do Decreto 3.555/2000, a saber.

§ 20 Acolhida a petiçáo contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realizaçáo do certame.

í8.3. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o pruzo de 03 (três) dias úteis paru a apresentação das razÕes do recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazÕes em igual número de
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dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; conforme o inciso XVlll, do
artigo 40 da Lei Federal no 10.52012002, a saber

XVlll - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3
(três) dias para apresentaçáo das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias,
que começaráo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos;

18.4. A falta de manifestaÇáo imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão da
Pregoeira importará a decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, conforme o inciso XX, do artigo 40 da Lei Federal
no 10.520/2002, a saber:

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitaçáo pela
Pregoeira ao vencedor;

18.5. O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo, conforme
preceituado no lnciso XVlll, do artigo 11, do Decreto 3.555/2000, a saber:

XVlll - o recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo;

í8.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento, conforme o inciso XlX, do artigo 40 da Lei Federal no 10.52012002, a saber.

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;

í8.7. Reportando ainda o inciso XlX, do artigo 11, do Decreto 3.555/2000, a saber:

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;

18.8. A contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital seguirá o preceituado no
artigo 110, da Lei Federal no 8.666/93, a saber:

Art. íí0. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, 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.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em
dia de expediente no órgão ou na entidade.

í8.9. Todos os prazos iniciam e vencem em dia de expediente, conforme Parágrafo Unico do
art. 110, da Lei que disciplina licitaçÕes e contratos no 8666/93, a saber:

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em
dia de expediente no órgão ou na entidade.

18.10. A falta de manifestaçáo imediata e motivada da licitante importará na preclusão do
direito de interpor recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor;
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18.11. Qualquer recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo;

18.12. O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;

18.13. A petição poderá ser elaborada na própria sessão de recebimento, e, se oral, será
reduzida a termo em ata;

18.14. Não serão conhecidos os recursos interpostos, via fac-símile, e-mail ou fora dos
respectivos prazos lega is;

18.15. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados no Município de São Félix de Minas, na Rua Frei lnocêncio, no 236, Centro, na

sala da Comissão Permanente de Licitação. Os esclarecimentos relativos a esta licitação
serão prestados nos dias de expediente, das 08h00 às 11h00 e das 12h30min às 16h00. Tel.:
(33) 3246-9106 / 9066 - Email: licitasfm2O17@gmail.com - Sr. Wilson Ferraz Leonardo -
Presidente da CPL.

18.16. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pela Pregoeira, que consultará as
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente,
que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão.

18.17. Também serão conhecidas as contrarrazÕes a
apresentadas.

recursos intempestivamente

19 - ADJUDTCAçÃOí E HOMOLOGAÇÃO'

í9.1. A adjudicação do objeto do certame será viabilizada pela Pregoeira Oficial, ao término
da sessão, sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação somente será
realizada depois de concluídos todos os procedimentos recursais.

19.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente do
Município de São Félix de Minas, que só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto
ao proponente vencedor pela Pregoeira; ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.

í9.3. Após o resultado da licitação, e antes da homologação, poderá ser realizada, pela
Contratante, uma vistoria nas dependências da Contratada para averiguação do atendimento
às disposiçôes do edital e seus anexos.

í9.4. A empresa vencedora da presente licitação será convocada para assinatura da
respectiva ata, conforme minuta em anexo.

19.5. Colhidas às assinaturas, o Contratante providenciará a imediata publicação da ata e, se
for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.

lAdiudicação é o ato pelo qual se atibui ao vencedor o objeto da licitação para a subsequente efetivação do contrato, em outras palavras, é a indicação do
licitante vencedor conforme demonstra os auÍos do processo.
2A homologação é o ato de controle pelo qual a a'utoidade superior confirma o jutgamento das propostas e ainda concotda com os demais atos até então
praticados pela corn ssão de licítação.
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20 - coMpRoMtsso ASSUM|Do NA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS E CONTRATO

20.í. A unidade administrativa responsável pelos contratos convocará o licitante vencedor,
pelos meios viáveis (correspondência, e-mails, notificações), para assinar a Ata de Registro
de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
convocação.

20.2. AAta de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, que representa
o compromisso a ser firmado entre administração municipal e o licitante vencedor do certame
e será formalizada de acordo com o Anexo desse Edital e terá vigência de 12 (doze) meses,
contados da data de sua publicação.

20.3. A critério do Município de São Félix de Minas, obedecida a ordem de classificação, o
licitante vencedor, cujo preço tenha sido registrado na Ata de Registro de Preços, será
convocado para retirar a nota de empenho, que substituirá o contrato, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigaçôes assumidas
vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.

20.4. O Município de São Felix de Minas não está obrigado, durante o prazo de validade do
registro de preços decorrente deste certame, a firmar as contrataçÕes que dele poderão advir,
podendo realizar licitaçÕes específicas para os serviços pretendidos, ficando assegurada ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condiçÕes.

20.5. O direito de preferência de que trata a cláusula anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Município de São Félix de Minas, depois de realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido e igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-
o menor que o obtido em referida licitação.

20.6. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa
por escrito, aceita pelo [\íunicípio de São Félix de Minas, a autoridade competente convocará
novamente a Pregoeira, que sem prejuízo da aplicação das sançôes administrativas previstas
neste Edital e art. 81 da Lei Federal no. 8.666i93, examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os
requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante vencedor,
celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de
Preços.

20.7.AAta de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada porqualquer
órgão ou entidade da Administração que não seja órgão integrante do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem.

20.8. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condiçÕes nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prej ud iq ue as obrigaçÕes ante rio rmente assu m idas.

20.9. Deverão os licitantes interessados a participar desse certame observar as regras
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contidas no Decreto Federal no.7.892, de 23 de janeiro de 2013, que di
regulamentação do Sistema de Registro de Preços.

c,

20.10. O fornecedor contratado estará 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 ou de materiais empregados.

20.11. Fica o contratado responsável pelos danos causados diretamente à administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelos órgâos de controle
interno e externo do órgão licitante.

21 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

21.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses,
nos termos do art. 12 do Decreto Federal no 7.89212013.

22 - CANCELAMENTO DO REGTSTRO DE PREÇOS.

22.1. O licitante registrado terá seu registro cancelado quando

22.1.1. Descumprir as condiçÕes da Ata de Registro de Preços;

22.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no ptazo
estabelecido pelo Município de São Felix de Minas, sem justificativa aceitável;

22.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

22.1.4. Tiver presentes razÕes de interesse público

22.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da Autoridade Competente do Município de São
Félix de Minas.

22.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

22.4. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações
referidas nos artigos 77 e78 da Lei Federal no. 8.666, de 12 de junho de 1g93.

23 . DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

23.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o Município de São Félix de Minas,
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados,
convocará o licitante vencedor para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data do recebimento da convocação, assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas
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condiçÕes estabelecidas, com validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogável.

23.1.1. Em não comparecendo, tempestivamente, para a assinatura da Ata de Registro de
Preços, o licitante convocado decairá do seu direito à contratação, conforme preceitua o art.
40, incisos XXll e XXlll, da Lei Federal no 10.52012002;

23.1.2. O prazo paru a assinatura da Ata de Registro de Preços, de até 05 (cinco) dias úteis,
definido no item 19.1 anterior, poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito
durante o ptazo transcurso, e ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de São Félix
de Minas;

23.2. A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação do Município de São Félix de Minas a

ou dos lnteressados, e destina-se ao registro dos preços e a subsidiar o acompanhamento
destes. A Ata indicará os fornecedores, o órgão contratante e as condiçÕes a serem
praticadas, conforme as disposiçÕes contidas neste Edital;

23.2.1. Com a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa que teve o seu preço
registrado assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos
rea I izados, observado os q ua ntitativos estimados.

23.2.2. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de
Contratos com o MunicÍpio de São Félix de Minas e/ou diretamente com os interessados.

23.2.2.1. O licitante registrado fica obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante
a vigência da Ata de Registro de Preços.

23.3. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor
deverá manter as mesmas condiçÕes de habilitação;

23.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura da Ata de
Registro de Preços, ou recusar-se a assinar o referido instrumento, injustificadamente, será
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a referida Ata, e,
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançÕes cabíveis.

23.5. O Sistema de Registro de Preços não gera direito à contratação. Havendo interesse do
Orgão Gerenciador em contratar serviços para cada fornecimento, nos termos do art. 62, §4o
da Lei Federal n.o 8.666/93, a Administração substituirá o termo de contrato pela nota de
empenho, vinculada à proposta da Detentora do Sistema de Registro de Preços, persistindo
o ptazo de garantia ofertado.

23.6. Os materiais/produtos/serviços que serão entregues pela DETENTORA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS deverão ser idênticas às especificaçÕes contidas no Editale em sua
proposta. Caso o produto não corresponda às especificaçôes exigidas, será rejeitado e poderá
ser admitida uma substituição, desde que os imediatamente contados do recebimento da Nota
de Empenho não se tenha esgotado e a Detentora da Ata de Registro de Preços possa
fornecer, frise-se, dentro do restante do prazo. Nesta hipotese de substituição, caso seja
realizada dentro do prazo de entrega inicial ainda não esgotado, não será aplicada a
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penalidade; se realizada após, findo aquele prazo, o produto poderá ser aceito,
será apurada a aplicação das multas cabíveis.

23.7. Acada solicitação a licitante vencedora deverá entregar na referida Secretaria Municipal
de Obras e Transporte, juntamente com a Nota Fiscalo recibo de entrega assinado pelo gestor
responsável indicado pela Secretaria Municipal de Obras e Transporte, na data limite paru a

entrega dos materiais ou serviços.

23.8. Eventuais atrasos na entrega dos materiais/produtos deverão ser justificados por escrito
pela Detentora da Ata de Registro de Preços cabendo à Administração avaliar as razÕes
externadas pela Detentora da Ata, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste
Edital.

23.9. Os materiais/produtos/serviços deverão estar em conformidade com a Lei Federal no.

7.078, de 11 de setembro de 1990, dispoe sobre o código que estabelece as normas de
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos art. 5o,

inciso XXX|l, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

24 - DAADESÃO A ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

24.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame objeto deste Edital, mediante
prévia consulta ao Município de São Felix de Minas, desde que devidamente comprovada a
vantagem.

24.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Município
de Sâo Félix de Minas, para que este indique o possível fornecedor e respectivo preço a ser
praticado, obedecida a ordem de classificaÇão;

24.1.2. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, obseryadas as
condiçÕes nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos interessados
que ainda irão aderir à Ata de Registro de Preços, independentemente dos quantitativos
registrados em ata, desde que este fornecimento não prgudique as obrigaçÕes anteriormente
assumidas;

24.1.3. As aquisiçÕes ou contratações adicionais por outros orgãos/entidades não poderão
exceder, por orgão/entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.

25 - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO

25.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art^ 49, da Lei Federal n.o
8.666/93, no seu todo ou em parte.

26 - DtSPOSIÇOES FtNA|S

26.1. O Município de São Félix de Minas poderá cancelar de pleno direito à nota de empenho
que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato
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de expectativa de fornecimento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial
desde que motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa
quando esta:
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que
comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício proprio ou de terceiros informaçÕes não divulgadas ao público e às
quais tenha acesso por força de suas atribuiçÕes e que contrariem as disposiçÕes
estabelecidas pelo Município de São Félix de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a
autorize.

26.2. O Município de São Félix de Minas poderá, por despacho fundamentado da Pregoeira e
até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sançÕes
cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se
chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do Processo Licitatório, fato ou circunstância
que desabone a idoneidade da licitante.

26.3. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou
anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito da
Pregoeira, devidamente fu ndamentado.

26.4. A nulidade do Processo Licitatório induz à do contrato, sem preluízo do disposto no
parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n'8.666/93.

26.5. As reclamaçÕes referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no
momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em
ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observaçÕes ou reclamaçÕes impertinentes ao
certame.

26.5. A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os
termos e condiçÕes deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das
informaçÕes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaçâo.

26.7. Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-Íé, o
Município de São Félix de Minas comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para
as providências cabíveis.

26.8. E facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão
pública.

26.9. As questÕes decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Mantena - MG,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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26.10. Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na i

do presente edital, deverá ser encaminhado por escrito à Pregoeira, no setor de LicitaçÕes.

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

26.12. Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação
regedora, em especial a Lei Federal n" 8.666/93 e suas alteraçÕes e Lei Federal n" 10.520102.

26.í3. E facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do ofertado, bem como solicitar a Orgãos competentes a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisÕes.

26.14. E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela apos a abertura da sessão do
pregão.

26.15. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissÕes puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

26.16. lnformaçÕes complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a
presente licitação serão prestadas pela Presidente da CPL, Sr. Wilson Ferraz Leonardo, no
horário de 08h00 as 1 t h00 e das 12h30m in as 16h00, de segunda a sexta-feira, pelo telefone
(33) 3246-9106 / 9066.

26.17. Fazem partes integrantes deste edital:

l) Termo de Referência;

!!) Modelo Padrão de Proposta;

ll!) Declaração de lnexistência de Fatos lmpeditivos de Habilitação e Contratação e de
Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação;

lV) Declaração de não Emprego a Menor de ldade;

V) Modelo de Credenciamento;

Vl) Modelo Declaração de Micro e Pequena Empresa;

Vll) Minuta da Ata de Registro de Preços;

Vlll) Minuta de Contrato Administrativo;

São Felix de Minas/MG,23 de abril de 2021

WILSON F LEONARDO
Presidente da CPL

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
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TERMO DE REFERÊN

Unidade Administrativa de Origem: Secretaria Municipal de Obras e Transporte

Titular Responsável: Guilherme lnácio de Souza Filho

Cargo: Secretário Municipal de Obras e Transporte

1 - Objetivo

O disposto no inciso ll do art. 80 do Decreto Federal no. 3.555, de 08 de agosto de 2000, que

aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição

de bens e serviços comuns, evidencia que na fase preparatoria do Pregão é indispensável

a elaboração do Termo de Referência, documento que deverá conter requisitos essenciais

. para auxiliar a CPL na elaboração do ato convocatório (Edital)e critérios a serem observados
vv na condução do processo de compras, requisição, recebimento e fiscalização do

cumprimento do objeto.

Conjugado com o disposto na legislação para a realização de licitação na modalidade
pregão, apresentamos a seguir estudos preliminares realizados contendo elementos

capãzes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, para a contratação solicitada,

diante de orçamento, considerando os preços praticados no mercado, a definição de

métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o caso.

Será tomado como fundamentação legal a o disposto nas seguintes legislaçÕes:

,/ Lei Federal n'. 8.666,17 dejunho de 1993, aft. 14". Nenhuma compra será feita sem
a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu
pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa;
,/ Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas posteriores

alterações, que lnstitui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
\- Porte, e dispõe sobre participação de microempresa e empresa de pequeno porte em

licitaçÕes públicas'
./ Lei Federal n' 8.666/93 (Lei que rege as licitações), art. 14" - "Nenhuma compra será
feita sem a adequada caracterizaçáo de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários
para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver
dado causa "'
,/ Lei Federal no 10.520/OO (Lei que rege o Pregão Presencial), art.3', inciso ll - "a

definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificaçÕes que,
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.";

,l
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1o O termo de referência simplificado ou o projeto básico simpliÍicâdo a que se refêre o caput conterá:
- declaração do objeto;

ll - fundamentaÇáo simpliÍicada da contrataÉo;
lll - descriçâo resumida da soluÉo apresentada;
lV - requisitos da contrataÉo;
V - cÍitérios de mediÉo e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especíalízada;
c) sÍtios eletrônicos especializados ou dê domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
Vll - adequaçâo orçamentária. sw

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP; 35.275-000
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de licitação Pregão;
,/ Decreto no 7892, de 23 de janeiro de 2013;
,/ Decreto Municipa! no 14, de 18 de agosto de 2008, que regulamentou o Sistema de

Registro de Preços, conhecido pela sigla SRP, em âmbito municipal

O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos essenciais para a

Comissão permanente de Licitação elaborar o ato convocatório e a formalização do
processo Administrativo de Licitaçáo, bem como a atuação dos demais agentes públicos que

manifestarão nos autos proceósuais. O solicitante deverá apresentar no Termo de

Referência sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos mais comuns nas

licitações públicas adotados pelo orgão licitante'

O atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência evitará equívocos nas

compras e contratações futuras. Após a formalização do Edital, este deverá ser considerado

um de seus anexoj integrando os documentos que serão fornecidos aos interessados pela

licitação. As suas copiasê o original fazem parte da formalizaçáo do Processo Administrativo

de Licitação, integrando-o como auto processual'

O atendimento ao Termo de Referência garantirá a satisfação do requisitante, que receberá

os serviços nas condições solicitadas. Desta forma, não poderá ter desânimo ao elaborar

esse documento, deixándo esgotado todo o assunto sobre o serviço pretendido. Ressalta-se

que, quando a modalidade sugerida for pregão, todas as exigências e condiçÕes devem estar

previamente definidas, pois a Pregoeira somente discutirá preço com os licitantes e não

esclarecerá dúvidas aos interessados quanto à descrição de serviços.

O detalhamento dos serviços pretendidos, sugestões administrativas a serem adotadas e

solicitações constantes dó Termo de Referência é de responsabilidades exclusiva do

requisitãnte. Portanto, o não acatamento por parte da CPL na elaboração do Ato
\, Convocatório, poderá não atender plenamente o objeto pretendido, acarretando a frustração

ou fracasso do processo.

O Termo de Referência fará parte do Processo Administrativo de Licitação e estará à
disposição dos licitantes interessados para solicitar copia ou pedir vista, uma vez que define,

deialha, apresenta cotação de mercado e justifica a contratação de forma precisa, bem como

os critérios para aceitaçâo dos serviços, a estrutura de custos, os deveres do contratado, os

procedimentos de fiscalização, prazo de execução do contrato, penalidades aplicáveis,

enfim, tudo que possa auxiliar a CPL na condução do procedimento administrativo.

[t/unicipal, e dá outras providências":
./ Decreto Municipal no 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a modalidade

Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a eSSaS I

integrar o Edital como
formal ou online.

2 - DA LEGISLAÇÃO

&-

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá in

mencionada no item 1 deste Termo de Referência.
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3 . DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a promoção do registro de pelo tipo ma desconto

sobre a Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e lndices da Construção

Civil) , para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção

predial, incluindo mão de obra e insumos, referente aos serviços obras civis, instalações

elétricas, hidráulicas, sanitárias, p luviais, dentre outros descritos na tabela SlNAPl, conforme

surgimento da demanda, consoante a ser d
que trata o objeto desta licitação podem
desoneração do Sistema Nacional de Pesq

SlNAPl, disponível no site: www.caixa.gov.br

efinido no Edital e seus anexos. Os serviços de
ser verificados no Relatório de Serviços com
uisa de Custos e índices da Construção Civil -

para julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como fator determinante, o

runlcin pERcENTUhL DE DEScoNTo sobre os preços unitários para serviços do Sistema

Nacional de pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - Tabela SINAPI' com

desoneração, abrangência Minas Gerais'

Será considerado vencedor aquele que ofertar a MAIOR PERCENTUAL EM DESCONTO

SOBRE A TABELA SlNAPl, observadas as especificações, prazos e demais condições

estabelecidas no Edital.

Fica estimado o valor do presente contrato de expectativa da prestação de serviços e de

fornecimento em R$ {.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), assim discriminados

abaixo:

O BDI será discriminado da seguinte forma: 29,07o/o para prestação de serviços e22,41o/o para
\ insumos

As proponentes licitantes que apresentarem a proposta de menor preço obtido através do

maior àesconto, e às licitantes com propostas de preços até 10o/o (dez por cento) superiores

àquela, ou ainda, não havendo pelo menos 03 (três) proponentes com ofertas nas condiçÕes

definidas anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), será

dada a oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de distintos

e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme di rnclsos

Vlll e lX, do att. 4", da Lei Federal n"10.520102 cc Nr' ,L

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, suje
às penalidades constantes no edital

o

>
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o

o
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Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registra das as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e licitantes
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% R$ 1.040.000,00Desconto na Planilha SINAPI - lnsumos01

R$ 560.000,00%02
Desconto na Planilha SINAPI - C

Sintéticas (serviços compostos e/ou mão de obra
omposições

com encargos).

elatorio de Serviços com desoneração do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

Civil- SINAPI Minas Gerais.
ndices
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presentes, ressaltando-se que poderá constar ainda as
sendo-lhe facultado este direito.

A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira,

implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço

apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita

de maior percentual para o valor estimado para a contratação.

o
}|

o

Os documentos para habilitação poderão ser apresentado
processo de copia autenticada por cartório competente ou publ

Oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que sejr

para conferência pela Pregoeira. Não serão aceitas cópias
condições de leitura das informaçÕes nelas contidas por parte

4 - JUSTIFICATIVA €.

\,

Primeiramente, compete destacar que a legalidade dos atos é uma ição para o bom

andamento dos procedimentos administrativos e, por esta razão, para que a Administraçáo

desenvolva de forma eficiente e célere a sua missão de melhor prestação de serviço ao

cidadão, faz se necessário à contratação de empresa fornecedora deste tipo de objeto.

A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade em manter as

edificaçÕes/unidades e instalações em perfeito estado de funcionamento, com a realizaçáo
de manutenções preventivas e corretivas, incluindo os serviços integrados às instalações
prediais, instalação hidros-sanitária, instalações elétricas e demais instalaçÕes físicas como
pisos, forros, pintura, cobertura, e outros semelhantes, nos prédios públicos, dentro do

âmbito de atuação deste Município.

A manutenção predial é uma questão de segurança para todos que trabalham ou que

necessite frequentar os prédios dos órgãos públicos.

As verificações preventivas deveriam ser feitas nas instalações de um prédio, com mais de

15 anos, cujas instalações estão comprometidas, devido ao final da vida útil, e os desgastes
já estão no limite, principalmente com o aumento de cargas nas instalações atuais.

Peças e elementos construtivos já desgastados devem ser substituídos antes que o
problema se agrave, evitando assim custos maiores para administração pública.

Cabe à Administração zelar pelos bens pertencentes aos orgãos públicos, utilizando de
todos os meios ao seu alcance para protegê-los e conservá-los, considerando que os
serviços de manutenção são imprescindíveis e de natureza contínua. Ademais, existem
fatores diversos que influenciam na preservação da edificação, fatores esses que vão desde
o envelhecimento natural do prédio até a deterioração por acidentes, acompanhados pela

dinâmica crescente de modernização e desenvolvimento tecnologico, e, considerando-se
também as necessidades dos usuários, é necessária a contratação de empresa para
prestação de serviços de manutenção predial, garantindo a disponibilidade e o desempenho
dos sistemas prediais através de serviços de reparos, manutenções, avaliações de
funcionamento com constante substituição de componentes defeituosos, entre outros, com

Rua Frei Inocêncio, 236 - cenro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
CNPf : 0 1.61 3.LZL / OOO L-7 1 www.saofelix.mg.gov.br €
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a finalidade de resguardar-se de interrupções não previstas

O serviço de manutenção predial é caracterizado por uma quantidade imp
infinita de itens a serem executados, ou restaurados, ou recuperados ou ídos,
impossibilitando a administração prevê quando, onde, consequentemente, quantificá-los.

No caso de a Administração optar por elaborar uma planilha quantitativa de previsão de
serviços de manutenção predial preventiva e/ou corretiva, para contratação, na sua
execução, esta deverá sofrer muitas adequações, acarretando na necessidade de
supressão de serviços não demandado e na adição de serviços não previstos, implicando
na necessidade constante de celebração de Termos Aditivos, acarretando ônus paru a
Administração, e podendo ocorrer no risco de, por uma necessidade sob demanda, suprimir
serviços que futuramente venham a ser necessários para o cumprimento fiel do contrato.

Por esta razáo, esta Administração optou pela elaboração das planilhas de serviços e

insumos diversos descritos no §istema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da

Construção Civil, doravante denominado SlNAPl, por considerar que, nestes termos de
contratação, possibilita a execução de quaisquer e quantos sejam os serviços necessários
para a manutenção predial preventiva e/ou corretiva previstos no Termo de Referência, até
o limite do valor contratado.

O Registro de Preços é uma ferramenta que serve para futura e eventual aquisição do objeto
desejado no presente Pregão Presencial. O Município tem a necessidade de contratar os
serviços acima relacionados, tendo em vista a necessidade de realizaçáo de manutenção e
proporcionar segurança aos bens públicos.

Nesse processo, o registro dos serviços indicados (Tabela SINAPI), atenderá a todas as
demandas deste orgão, durante o período de 12 meses e suprirá as demandas existentes,
de acordo como forem sendo requisitadas, não necessitando da reserva orçamentária em
sua totalidade, utilizando os recursos financeiros de forma sustentável.

Diante da inexistência, no quadro funcional do Município, de agentes com a atribuição de
executar serviços de manutenção predial, nessa expressão compreendidas todas as
atividades que demandem o reparo, manutenção p reventiva, manutenção
instalação e adaptação de equipamentos, bens móveis, dependências laçÕes

afetadas ao serviço deste orgão, ficando justificada a tran
pessoa jurídica com habilitação necessária e suficiente para o
mencionadas, na forma discriminada a seguir
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O serviço especificado deverá ser contratado sob o regime de
empreitada por preço global. Tais serviços deverão serem cons iderados comuns,
demandando apenas prévio estudo e apresentação ao corpo técnico dessa unidade, de
plano de manutenção capaz de viabilizar todas as rotinas preliminarmente definidas no
presente Termo de Referência.

E essencial ainda justificar o motivo por que todos os serviços devem ser transferidos a uma
só sociedade empresária: a economia de escala, a sinergia existente entre os serviços
contratados que integram o sistema de manutenção predial e a conveniência admlnistrativa
em gerir, de forma centralizada, um contrato que contemple diversos serviços de
manutenção.
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5 . TERMINOLOGIA

5.1. Manutenção: Conjunto de atividades técnicas e administrativas, de natureza preventiva
e corretiva, com vistas à conservação da vida útil, sem perda das características, integridade
física, rendimento e ponto ótimo de utilização dos equipamentos, bens móveis,
dependências e instalações;

5.2. Manutenção Preventiva: Sistema regular de revisões para proporcionar melhores
condições de desempenho das instalaçÕes, no que se refere ao seu funcionamento e
segurança, consistindo na prevenção de defeitos que possam resultar em paralisaçÕes do
sistema. Corresponde também à verificação periódica do bom funcionamento de todos os
componentes e acessórios que integram as instalações, definida no PLANO DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, baseada nas recomendações dos fabricantes dos diversos
componentes do sistema, nesse Termo de Referência e na própria experiência da

CONTRATADA;

5.3. Manutenção Corretiva: Conjunto de atividades com a finalidade de sanar problemas,
promovendo o restabelecimento operacional das instalações, evitando a suspensão ou
interrupção das atividades institucionais da CONTRATANTE. Consiste no reparo de
imperfeições apresentadas em equipamentos, bens móveis, dependências e instalações da
CONTRATANTE;

5.4. Serviço Eventual: Todo e qualquer serviço não descrito no plano de manutenção
constante nesse Termo de Referência, devido a sua natureza excepcional, não sendo,
porém, estranho ao conceito de Manutenção Predial.

A presente licitação será feita através do Sistema de Registro de Preços, cuja ata resultante
da licitação terá como validade o período de 12 (doze) meses, sendo
prorrogação, nos termos do artigo 12 do Decreto Federal 7.892lg6tQFERE 

C INAL

A utilização de Sistema de Registros de Preços (SRP) se justifi
'- Federal n.o 7 .89212013, descritos a seguir:

--
'Art. 3o O Sistema de Registro de Preços poderá
hipóteses:

nas seguintes

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contrataçôes Íreq uentes,
ll - quando for conveniente a aquisiçâo de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida
ou em regime de tarefa;
lll - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contrataçáo de serviços
para atendimento a mais de um orgão ou entidade, ou a programas de
governo; ou
lV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração".

Justifica-se ainda a presente aquisição por meio de SRP no fato de que compras realizadas
por este instrumento são financeiramente mais vantajosas, pois se tem um ganho em escala,
uma vez que o SRP agrupa a demanda de vários órgãos e entidades num so processo de
compra.

sua
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6 - DESCRTçÃO DOS SERV!ÇOS

Os serviços a serem executados são aqueles comp pelo Sistema ê Preços,
Custos e índices da Construção Civil, divulgados pela Caixa Econômica Federal, incluíndo
composições e insumos da tabela SlNAPl, e que não resultem em modificação significativa,
autônoma e permanente do bem imovel, tais como: ampliação e construção.

No caso da necessidade de execução de algum serviço de manutenção predial não constar
na planilha SlNAPI, neste caso, estes terão como base os preços orçados pela Gerência de
Logística, cuja planilha deverá ter sua composição de preços embasada, no mínimo, em 03
(três) cotaçÕes de serviços e serão incluídos na Planilha Quantitativa e de Preços Unitário e
Global, utilizada para a medição dos serviços, devidamente justificado.

6.1. Da Mão de Obra

A execução dos serviços deverá ser realizada por profissionais competentes e qualificada
disponibilizados pela CONTRATADA, onde a mesma deverá manter um encarregado à
frente dos serviços, o qual deverá permanecer no local durante a realizaçáo de todo e
qualquer serviço solicitado pela área gestora do contrato.

A CONTRATADA deverá executar os serviços obedecendo ao horário normal de expediente
das instalaçÕes de cada prédio departamento, sendo que a permanência de funcionários da
CONTRATADA apos esse horário somente será permitida com autorizaçáo expressa da
área gestora do contrato.

A CONTRATADA será responsável por todos os atos relativos à seleção e administração de
seus empregados, incluíndo o pagamento de salários e outros proventos ou encargos
trabalhistas oriundos da prestação dos serviços.

Por solicitação escrita do Município, qualquer funcionário da CONTRATADA que não esteja
correspondendo com eficiência às condiçÕes pactuadas, deverá ser substituído, no prazo
de 24h.

Todos os empregados da CONTRATADA envolvidos na execução dos serviços deverão
utilizar uniformes e equipamentos de proteção individuais necessários e em conformidade
com os serviços executados, sendo de responsabilidade da CONTRATADA seu
fornecimento, guarda e administração.

6.2. Dos Materiais, Ferramentas e lnsumos

Todos os materiais, ferramentas e insumos necessários para real dos serviços

ã
t)fi

,tr

contratados serão fornecidos pela CONTRATADA, e
preços contratados.

6.í. Dos Equipamentos

r8f,.lltPt 
no'

Todos os equipamentos que forem necessários para realização dos serviços deverão ser
fornecidos pela CONTRATADA e estão inclusos nos preços contratados.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 22469066 - CEp: 3S.Z7S-000
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7 . FUNDAMENTAçÃO LEGAL

Lei Federal n" 8.666 de 21 de junho de '1993 - Lei das

Att. 14 - Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu
objeto e indicaçáo dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena
de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão

()

ll - ser processadas através de sistema de registro de preços;

Lei Federal n" 10.520 de 17 de julho de 2002 - Lei que rege o Pregão:

Art. 3'- [...]

ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competiçáo.

Encontra-se também amparo legal na 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.

Art. 8o. A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatorio, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios
correlatos da presteza, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das
propostas.

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitaçáo serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde
que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.

Do Julgamento das propostas, deverá obedecer o disposto no art. 04, os incisos X, Xl, Xll
da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, que trata o seguinte:

X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de
menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as
especificações técnicas e parâmetros mÍnimos de desempenho e qualidade
definidos no edital;

CONFERE

Xl - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e
valor, caberá aa Pregoeira decidir motivadamente a respeito da sua
aceitabilidade;

Xll - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira
procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do
Iicitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento

N;\L das condiçÕes fixadas no edital;

ficêncio, 236 - centro - Tel.; (gg) 92469066 - CEp: 3S.275-000
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8 - MODALTDADE DE LICITAÇÃO SUGERIDA

Por se tratar de prestação de serviços comuns, sugerimos a na moda ade pregão
na forma presencial, para registro de preços, do tipo ma r desconto. O Pregão é uma
modalidade de licitação instituída pela Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, para
aquisição de bens e serviços comuns, que podem ser encontrados no mercado sem grandes
dificuldades, sendo fornecidos por diversas empresas (aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possa/n ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usua is no mercado).

9 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE

A razáo da escolha da modalidade de licitação pregão presencial se concretiza com os
resultados que a Administração Pública vem alcançando com a prática dessa modalidade no
decorrer dessa gestão. O atingimento de índices satisfatorios nos procedimentos de compras
e principalmente com relação aos aspectos de preço e celeridade (inversão de fases,
redução de prazos e possibilidade de ofertar lances) justificam a nossa escolha.

Outra vantagem é a simplificação das atividades da Pregoeira, como, por exemplo, organizar
os lances. Outro aspecto relevante é a possibilidade de licitar objetos comuns a todas as
unidades administrativas da Prefeitura adotando o procedimento de registro de preços. Além
do mais, não serão utilizados recursos federais para custer as despesas.

Por fim, está presente na escolha o principio da eficiência contemplado do art. 37
da Constituição Federal

IG,

10 - TrPO DE LICTTAÇÃO SUGERIDA

O tipo de licitação sugerida é o maior desconto. O maior constitui um critério de
julgamento decorrente do tipo de licitação menor preço. Na aplicação desse critério, o menor
preço é apurado em razão de desconto oferecido pelos licitantes sobre o parâmetro de
preços deÍinido pela Administração, que no caso será o da Tabela SlNAPl. Assim, quem
oferece o maior desconto é considerado o vencedor do certame.

Este critério de aceitabilidade baseado no maior desconto é admitido quando a
Administração não tem condiçÕes de definir quais serão os objetos e seus respectivos
quantitativos, a exemplo do que ocorre na contratação pleiteada neste Termo de Referência.

Desta forma, os particulares atuam na condição de intermediário, sem poder para compor
preços dos produtos que repassam à Administração Pública contratante, restando-lhes se
diferenciarem competitivamente por meio de descontos incidentes sobre as comissões
recebidas pelos serviços efetuados, no caso.

Quando a Pregoeira entender que determinado produto/serviços atingirá valores
inexequíveis ou seja, impraticáveis no mercado e assim colocando em risco o procedimento
de licitação, deverá durante a sessão alertar quanto à exequibilidade da oferta, definindo o
limite de lances aceitáveis como exequível. Caso ocorra empate de dois ou mais licitantes,
procederá o sorteio. No entanto, se algum licitante entender que tem como comprovar a
exequibilidade da sua proposta, a Pregoeira abrirá prazo para que o mesmo comprove

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 35.275-000
CNPf : 0 1.6 1 3.LZL / OOO L-7 1 www.saofelix.mg.gov.br
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26 - CONDTÇOES E PRAZO DE ENTREGA

O Município poderá alterar quantitativos dos
preços ofertados, obedecido o disposto no §

servtços, sem que isto implique alteração dos
1o do artigo 65, da Lei Federal no g.6667g3.

O objeto da licitação deverá ter seu inicio em 48 (quarenta e oito) horas após a entrega da
Ordem de Execução.

27 - INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

O Município poderá, por despacho fundamentado da Pregoeira e até a entrega da nota de
empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sançÕes cabíveÉ, sem que a
esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu
conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância quã desabone
a idoneidade da licitante.

A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
ou anulada por ilegalídade de ofício ou por provocação de terceiros meáiante parecer escrito\/
da Pregoeira, devidamente fundamentado.

A nulidade do processo licitatorio induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo
único do art. 59, da Lei Federal n" g.666/93.

Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé,o ÍMunicípio
comunicará os fatos verificados ao Ministerio Público para as providêncías cabíveis.

As questÕes decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Mantena/MG,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação dopresente edital, deverá ser encaminhado por escrito ao Presidente da CpL.

A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.v
Os casos omíssos serão dirimidos
regedora, em especial a Lei Fed
10.520t02.

28 - CONDTÇOES DE EXECUÇÃO

pelo Presidente da CPL, com cia da legislação
eral n" 8.666/9fo9

J
Êrhg.irF"deral no

A Contratada se obriga a cumprír todas as condiçÕes e prazo fixados pelo Município, assimcomo a observar,. atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e afavorecer e garantir a qualidade do objeto.

o Contrato ou o termo de compromisso (ata de registro de preços), bem como os direitos eobrigaçÕes dele decorrentes, não poderá ser subcãntratado, céoiáo ou transferido, total ouparcialmente, nem ser executado em associação da CoNTRATADA com terceiros, semautorização prévia do Município, por escrito, s-ob pena de aplicação de sanção, in"irsir"
Rua Frei'T^ii,1".il:ái,1 
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rescisão contratual

A empresa vencedora do certame, no momento da entrega dos serviços d
seguintes critérios:

contrato e mesmo apos o seu término

30 - CoNSTDERAÇÔES FTNAIS

A empresa contratada obriga-se a prestar os serviços a que se refere este Termo, em
conformidade com as especificações descritas pelo Município, sendo de sua inteira
responsabilidade o reparo, caso não esteja em conformidade com as referidas
especificações.

Serão recusados os serviços/materiais que não atenderem às especificações constantes na
Planilha de Serviços elaborada pelo Município, devendo a empresa contratada reparar
i med iatamente os serviços/m ate ria is recu sados.

29 - COND|ÇOES GERAIS

O Município e a contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos do art. 65, inciso ll, letra "d", da Lei Federal no. 8.666/93, por
repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos
custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e
tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

Qualquer tolerância por parte do Município, no que tange ao cumprimento das obrigaçÕes
ora assumidas pela contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual,
novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste
Contrato e podendo o Município exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

A contratação dos serviços não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas
da contratada designadas para a execução do objeto, sendo a contratada a única
responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre
ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja
trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

A contratada, por si, seus agentes, prepostos ou qualquer encarregado, assume inteira
responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao
Município, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto
contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município direito de regresso
na hipotese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

A contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados informações
e documentos fornecidos pelo Município ou obtidos em razáo da
contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos@lgçtpgp6

do objeto

.§eÀt

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da ão publica, qualquer
pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o encaminhamento de
petição por escrito à Comissão Permanente de Licitação, que tem competência para y)idn
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Caberá à CPL, auxiliada pelos setores responsáveis a elaboraçao do Edital, d tr a
impugnação no pruzo de ate 24 (vinte e quatro) horas. Acolhida a impugnação contra o ato
convocatório conforme conteúdo da petição, será designada nova data paru a realização do
certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital,
cabendo a CPL os procedimentos e publicação dos atos.

Os pedidos de esclarecimentos sobre os serviços constante(s) do Termo de Referência e ao
Processo Licitatório deverão ser enviados à CPL, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet,
através do e-mail: licitasfm2Ol 7@gmail.com.

O pedido de esclarecimentos será respondido em até 24 (vinte e quatro) horas. Qualquer
modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunícação da Pregoeira em contrário.

E facultada à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
pública.

No Credenciamento e no julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação, classificação e ampliar a

v competitividade entre os participantes.

A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em
face de razÕes de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
este Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório

O desatendimento de exigências formais não essenciais não
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
isonomia e do interesse público, sendo a Pregoeira autoridade competen
atos

normas que disciplinam o Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

rt. JJ___

As
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disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da cont ção

São Felix de Minas - MG, 14 de abril de 2021

ILHERME to DE SOUZA FILHO
Secretário Municipal de Obras e Transporte

APROVAÇÃO DO PREFETTO

Aprovo o presente Termo de Referência na forma de p regão Presencial, do tipo Regístro dePreços, com julgamento das propostas visando a prestação de serviços, pelo Í\íaiorDesconto sobre os preços constantes na Tabela SINA Pl (Sistema Nacional de Pesquisa deCustos e Índices da Construção Civil), para contratação de empresa especializada emprestação de servtços de manutenção predial, incluindo mão de obra e insumos, referenteaos serviços: obras cívis, instalaçÕes elétricas, hidráulicas, sanitá rias, pluviais, dentre outrosdescritos na tabela S lNAPl, conforme surgime nto da demanda, consoante a ser definido noEdital e seus anexos Os serviços de que trata o objeto desta licitação podem ser veríficadosno Relatório de Serv iços com desoneração do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos eíndices da Constru ção C ivil- SlNAP|, na forma das Leis Federais 10 520100 e no 8.666/93 edas demais normas aplicáveis ao objeto
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORIO N': í 5/2021
PREGÃO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PREÇOS No:í412021

OBJETO: Registro de Preço pelo tipo maior desconto sobre a Tabela SINAPI (Sistema Nacional de
Pesqursa de Custos e Índices da Construção Civil), para contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de manutenção predial, incluindo mão de obra e insumos, referente aos serviços:
obras civis, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, pluviais, dentre outros descritos nas tabelas
SINAPI.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE :

Nome Fantasia: Razão Social
CN PJ:_Endereço:-Bairro:-
Cidade: CEP.v Telefone Fax:

IDENTTFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Representante Legal:
CPF: RG

Do Objeto: Contratação de empresa
especializada em prestação de
serviços de manutenção predial,
incluindo máo de obra e insumos,
referente aos serviços, descritos nas
tabelas SINAPI

01

Item

Desconto na Planilha SINAPI - lnsumos

Desconto
(%)

BDI
Yo

02

Desconto na Planilha SINAPI
Composições Sintéticas (serviços
compostos e/ou mão de obra com
encarqos).

Prazo de Validade da Proposta 60 (sessenta) dias
Prazo de ExecuÇão De acordo com cada serviço
Declaro que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta
licitação sem qualquer ônus para o Município de Sáo Félix de Minas, tais como fretes, tributos, encargos
sociais e previdenciários.
Local de Entreqa Determinado em cada serviÇo em especifico.

Valor total da proposta: R$ _,_
Além da planilha de previsão de custos, a licitante deverá apresentar na sua proposta o detalhamento do BDI
incidente sobre o valor obtido após a aplicação do desconto.

Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que:

o Submete-se a todas as condições do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços No'.1412021 e
seus respectivos anexos;

. Está ciente das obrigaçÕes que irá assumir caso seja vencedora da licitação;
o A entrega dos produtos/serviços deverá acontecer na sede do Órgáo contratante (MunicÍpio de Sáo Félix

de Minas).
o A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

de de 2021

Carimbo CNPJ/MF-
Assinatura e identificação do Representante Legal

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
CNPJ: 01.613.121 10001 -7 1 www.saofelix.mg.gov.br
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE CUMPRIMENTO
DOS REQUTSITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa inscrita no CNPJ ou CPF sob o

no , 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 habilitatorios no Pregão

Presencial para Registro de Preços No'.1412021do Município de São Felix de Minas, ciente da

obri gato riedade d e d eclarar oco rrên cias su perven ientes.

de de 2021

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n" da C.l.)
(assinatura)

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
CNPJ: 01.613.121 10001 -7 1 www.saofelix.mg.gov.br
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ANEXO IV

pRocESSo ADMrNrsrRATrvo DE LrctrAçÃo tto:t5 t2o21
pRecÃo nRESENcIAL eARA REGtsrRo DE pREÇos No:14t2021

(Papel timbrado da empresa)

oecleneÇÃo

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

;"; ;.;;;;" i";;; ;,;;;, i",:'::" 
no GNPJ',;;;;;,,", 

o, ;;;H j:lffH::
no ............. ., 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 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 2021

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
CNPJ: 01.613.121 10001 -7 1 www.saofelix.mg.gov.br
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ANEXO V
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pRocESSo ADMrNrsrRATrvo DE LIctrAÇÃo no:I stz021
pnecÃo nRESENcTAL eARA REGrsrRo DE pREÇos No:14t2021

CREDENCIAMENTO

pnocunaÇÃo

A ome da proponente CNPJ no com sede à

oo _, Bairro , cidade neste ato representada

pelo (s) (socios 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, esfado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, junto

ao Município de São Felix de Minas, praticar os atos necessários com vistas à participação do

outorgante no Processo Licitatorio No'.1512021, na Modalidade Pregão Presencial para

Registro de Preços No'.14t2021, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-

lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar

preços e demais condiçôes, 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 2021

(Reconhecer firma)

* EsÍe documento deverá ser apresentado à Pregoeira no momento do Credenciamento,
acompanhado do ato constitutivo e documento de identidade.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
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ANEXO VI

pRocESSo ADMINtsrRATtvo DE LtclrAçÃo tto:t st2021
pnecÃo PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS No:1412021

MODELO DE DECLARAçÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE3

A empresa , inscrita no CNPJ sob o [o 

-, 

Por

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

do Documento de ldentidade 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. 30 da Lei Complementar n.o

12312006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 40 deste artigo, estando

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

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

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1o da Lei Complementar no. 123106, para regularizaçáo,

estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sançÕes

previstas no art. 81 da Lei Federal n.o 8.666/93.

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

de de2021

Representante Legal

TIMPORTANTE:

í. As licitantes deverão entregar esta declaraÇão na fase de crêdenciamento, assinalando uma das condições em epígrafe.
2. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da
veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado preüsto na Lei Complementar no 123/06.
3. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, falsa ou inverídica sujeitará a licitante as Sanções
Administrativas previstas no item 21 deste edital, bem como sanções penais cabíveis.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
CNPJ: 01.613.121 10001 -71 www.saofelix.mg.gov.br
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ANEXO UI

MTNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS No _12021.

PROCESSO ADMINTSTRATTVO DE LlClrAçÃO no:tSt2021.
PREGÃO PRESENCIAL NO: 1 412021

PREÂMBULO

Aos _ dias do mês de de 2021, na Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, foi
celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do
Pregão Presencial No.1412021do respectivo resultado homologado, publicado em _J-12021,
que vai assinada pelo Prefeito do Município de São Felix de Minas e pelo representante legal
do licitante classificado para Registro de Preços e relacionado abaixo, a qualserá regida pelas
regras e condiçÕes constantes do Processo Licitatorio em epigrafe e nesta Ata de Registro de
Preços.

O MUNICíP|O DE SÃO f Éltx DE MINAS, sediado na Rua Frei lnocêncio, no 236, Centro, na

cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o

no:01.613.12110001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador da Carteira de ldentidade MG-16.307.823
SSP/MG e do CPF: 075.894.876-00, residente e domiciliado na Rua Orquidea, no 17, Planalto,
neste_Município de São Felix de Minas/MG, adiante denominado simplesmente MUNICíPIO e
ORGAO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS e de outro lado, a empresa
adjudicatária abaixo doravante denominada simplesmente COMPROMISSÁRIA, com base no
Processo de Licitação No:1512021, Pregão Presencial para Registro de Preços No.1412021, e
de conformidade com Lei Federal no. 10.520102',Lei Federal no 8.666/93 e Lei Complementar
no. 12312006, observadas as cláusulas e condiçôes seguintes:

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Município de
São Felix de Minas, observada a ordem de classificação, o preços do fornecedor registrado a
seguir relacionado, objetivando a eventual contratação de empresa para execução dos
serviços de manutenção predial preventiva e/ou corretiva e adequaçÕes em pequenos
ambientes, com fornecimento de mão de obra, peças, ferramentas, equipamentos, materiais
de consumo e materiais de reposição imediata, sob demanda, necessários para execução dos
serviços em todas as unidades pertencentes ao Município de São Félix de Minas, conforme
especificaçÕes constantes do anexo I do edital, nas condiçÕes estabelecidas no ato
convocatorio.

1.1. Fornecedor

Empresa CNPJ no com sede à Rua
CEP: telefone: (_) _, fax: (_)

representada por S(a). _, (nacionalidade e estado civil), residente e
domiciliado(a) em RGn SSP/-, CPF N

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
CNPJ: 01.613.121 10001 -7 1 www.saofelix.mg.gov.br
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í.1. Registro de preços para eventual contratação de empresa para execução dos serviços de
manutenção predial preventiva e/ou corretiva e adequaçÕes em pequenos ambientes, com
fornecimento de mão de obra, peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e
materiais de reposição imediata, sob demanda, necessários para execução dos serviços em
todas as unidades pertencentes ao tMunicípio de São Felix de Minas, na forma estabelecida
em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e índices da Construção Civil, doravante denominado SlNAP|, para o município de
São Felix de Minas, no Estado de Minas Gerais, conforme as especificaçÕes constantes do
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante desta Ata, independente de
transcrição;

1.2. Fica estimado o valor do presente contrato de expectativa da prestação de serviços e de
fornecimento em R$ í.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), assim discriminados
abaixo:

cLÁusuLA SEGUNDA - DAS ESpEcrFrcAÇoES DA ExEcuçÃo Dos sERVIços

2.1. Os serviços são os que estão especificados no Termo de Referência (Anexo I do edital),
parte integrante da apresente Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA . DO DETENTOR DA ATA REGISTRADO, DOS PREÇOS DE
FORNECIMENTO

3.1. A partir desta data, ficam registrados neste Municípiode São Félixde Minas ospreços
do fornecedor a seguir relacionado, com fins a atender o objeto da presente ATA, visando
atender as necessidades do órgão acima indicado, nas condiçÕes estabelecidas no ato
convocatório.

CLÁUSULA QUARTA . DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O pruzo de vigência da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses,
conforme o estabelecido no inciso lll, § 30 do Art. 15 da Lei Federal no 8.666 de 1993, terá
inicio na data de sua assinatura, tendo como eficácia legal apos a publicação do seu extrato
na imprensa oficial.

4.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não
estará obrigada a adquirir os serviços objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de
Registro de Preços, podendo fazê)o por meio de outra licitação quando julgar conveniente,
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,
entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em
igualdade de condiçÕes.

4.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o
compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
CNPJ. 01.613.121 10001 -71 www.saofelix.mg.gov.br
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a cumprir, na íntegra, todas as condiçôes estabelecidas, ficando sujeito, incl
penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas

4.4. A contratação decorrente desta Ata será formalizada mediante contrato a ser firmado
entre o Município de São Félix de Minas e a(s) empresa(s) vencedora(s) do certame no prazo
máximo de até 2 (dois) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE.

cLÁusuLA eurNTA - Do coNTRoLE E ALTERAÇÃo DE pREÇos

5.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do
inciso ll do art. 65 da Lei Federal no. 8.666/93 ou aumento ou redução dos valores constantes
na tabela SlNAP|.

5.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

5.4. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido.

5.5. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso ll do art. 65
da Lei Federal no. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar
a Ata e iniciar outro processo licitatório.

cLÁusuLA sExTA - DO AGENDAMENTO DOS SERVTçOS

6.1. Os serviços serão agendados com antecedência, mínima de 05 (cinco) dias úteis para o
seu início.

cLÁusuLA sÉTrMA - DAS coNDlÇoES eARA A eRESTAÇÃo Dos sERVtÇos

7.1. Serão aquelas estabelecidas no Edital e Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado conforme estabelecido no Edital e seus anexos.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRTGAÇOeS On EMPRESA VENCEDORA

9.1. A empresa prestadora dos serviços obriga-se a cumprir o estabelecido no Edital e seus
anexos.

cLÁusuLA DÉcrMA - DAS oBRtcAÇÕes oo coNTRATANTE

10.í. São obrigaçôes da Contratante as estabelecidas no Edital e seus anexos.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
CNPJ: 01.613.121 10001 -7 1 wwvv.saofelix.mg.gov.br
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cLÁusuLA DÉcrMA pRTMETRA - Do AcoMpANHAMENTo DA FtscAL

11.1. Afiscalização e o acompanhamento dos serviços serão realizados conforme o Edital e
seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

12.1.Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato ou outras incidências no art.
7" da Lei Federal no 10.520102, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
Contratada as sançÕes previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

í3.í. Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a
sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando a sanção sobrestada até o
julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas

cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os

Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçÕes de Direito Privado, na forma do
artigo 54, da Lei Federal no. 8.666/1993 e alteraçÕes posteriores, combinado com inciso Xll do
artigo 55, do referido diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUTNTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÓES

í5.í. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,

inclusive o acréscimo de que trata o § 1o do art. 65 da Lei Federal no 8.666, de1 993;

15.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados no
pruzo de validade da ata e poderão ser alterados, desde que verificado o disposto no art. 65
da Lei Federal no 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DoS USUÁRIoS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

16.í. Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer orgão ou entidade da

Administração Pública Estadual e tVlunicipal do Estado de Minas Gerais, direta e indireta, que

não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao Gestor da Ata e do
CONTRATANTE, desde que:
a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;
b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da
qua ntidade registrada;
c) A ata esteja vigente;
d) Haja fornecedores registrados;
e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a registrada nesta ata.

í6.2. O órgão ou entidade que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto à

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
CNPJ: 01.613.121 10001 -7 I www.saoÍelix.mg.gov.br
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aCONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

16.3. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condiçÕes nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigaçÕes assumidas com a CONTRATANTE.

16.4. De acordo com o disposto nos §§ 30 e 4o do art. 22do Decreto Federal no 7.892193, cada
órgão não participante poderá contratar, por adesão, até 50% (cinquenta por cento) do
quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

cLÁUSULA DÉcIMA SÉTIMA . Do cANcELAMENTo DA ATA DE REGISTRo DE
PREÇOS.

17.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando

a) Descumprir as condiçÕes da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material,
no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) Tiver presentes razÕes de interesse público.

17.2.O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.

17.3. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉcIMA oITAVA - DAS PENALIDADES

í8.í. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficarâ sujeitas às sançÕes previstas
na Lei de LicitaçÕes.

18.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada "se houver", além da perda
desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada monetariamente
e com aplicação de juros, fixados segundo os índices e taxas utilizados na cobrança dos
créditos não tributários dos cofres do Município de São Felix de Minas, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

18.3. O atraso na execução dos serviços para efeito de cálculo da multa será contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do ilícito administrativo, se dia de expediente normal na
repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
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18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

18.5. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pelo órgão.

18.6. O valor da multa aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontado
da Nota Fiscal ou crédito existente no órgão indicado no subitem 1.1, acrescido de juros
moratório de 1o/o (um por cento) ao mês.

í8.7. As sançÕes aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

18.8. As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente justificável e

aceito, submetido à aprovaçáo da autoridade competente, pelo Diretor e submetido à

autoridade do órgão promotor da licitação durante a realizaçâo do certame ou pelo fiscal do
contrato e submetido à aprovação pela autoridade do órgão solicitante, durante a execução
do contrato.

18.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sançÕes será assegurado à licitante vencedora o

contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

í8.10. Para as condutas ensejadoras de prguízo à Administração não descrita nos itens
anteriores, poderão ser aplicadas outras penalidades previstas em legislação específica,
subsidiariamente.

18.1í. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condiçÕes do presente Termo de
Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 70 da Lei Federal no

10.52012002, e nos artigos 77 a80,86 e 87 da Lei Federal n.o 8.666/93, garantida sempre a

ampla defesa e o contraditorio.

18.12. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente,
constar de justificativa protocolada na sede do Consorcio/CONSURG, até o 2o (segundo) dia

útil anterior à data prevista para a execução do serviço e ou fornecimento de produto.

í8.13. Se a CONTRATADA incidir nas condutas previstas na Lei Federal no. 10.520, de 17 de
julho de 2002, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar-lhe, observando
a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sançÕes:
| - advertência;
ll - multa;
lll - suspensão; e
lV - declaração de inidoneidade.

18.14. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada nos
seguintes limites máximos:

l) 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
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il) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela
do objeto não realizado, observado o disposto no § 50, a partir do trigésimo primeiro dia;
lll) 2o/o (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de atraso,
por descumprimento do ptazo de entrega do objeto em conformidade com o edital,
cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e ll; e
lV) 10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20o/o (vinte por cento) do valor da
proposta do licitante, por ilícitos administrativos no decorrer do certame.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLIcIDADE

í9.í. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na imprensa oficial,
conforme o disposto no art.61, parágrafo único, da Lei Federal no.8.666/93.

cLÁusuLA vrcÉsrMA - DAS DrsposrÇÕes nHnrs

20.í. lntegram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços No.1412021 e
seus anexos, o Anexo I - Termo de Referência e a proposta da empresa classificada em 1o,

lugar no certame supracitado.

20.2. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposiçÕes constantes na Lei
Federal no.8.666/93 e demais legislação pertinente.

20.3. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que nâo possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da Comarca
da cidade 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 02 (duas) testemunhas instrumentárías
para que produza jurídicos e legais efeitos.

São Félix de Minas, Município de São Felix de Minas - MG, _ de

u
\

de

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES
SORDINE

Prefeito do MunicÍpio de São Felix de
Minas

Orgão Gerenciador

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

COMPROMISSÁRIO

Nome:

CPF:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
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ANEXO VIII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Licitatório No: 15/2021
Pregão Presencial Para Registro de Preços No:1412021
Termo de Contrato Administrativo No: 12021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNIGíPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS E, DE OUTRO LADO, A
EMPRESA PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE MANUTE PREDIAL PREVENTIVA E/OU

EM PEQUENOS AMBIENTES,CORRETIVA E ADEQUAÇ
soB DEMANDA, NECESSÁROS PARA EXECUçÃO DOS
SERVIÇOS EM TODAS AS UNIDADES PERTENCENTES AO
MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NOS TERMOS DO
EDITAL DO PREGÃO NO:T+TZOZT.

O MUNICíPIO DE SÃO fÉllx DE MINAS, sediado na Rua Frei lnocêncio, no 236, Centro, na
cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o
no:01.613.12110001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador da Carteira de ldentidade MG-16.307.823
SSP/MG e do CPF: 075.894.876-00, residente e domiciliado na Rua Orquidea, no 17, Planalto,
neste Município de São Félix de Minas/MG, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
CNPJ/MF sob o no

inscrita no
localizada na(o)

neste ato representada pelo seu
Sr portador da Carteira de ldentidade no

expedida pela SSP/_, CPF no doravante
denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante no Processo Licitatório
No.1512021, referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços No:1412021, resolvem
celebrar o presente Contrato, em conformidade com o disposto na Lei Federal no 10.52012002,
na Lei Federal no 8.666/1993 e demais legislações pertinentes, êffi suas alteraçÕes
posteriores, ou em outros dispositivos legais que vierem a substituí-los, que as partes se
sujeitam a cumprir, mediante as cláusulas e condiçôes estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para execução dos serviços de
manutenção predial preventiva e/ou corretiva e adequaçôes em pequenos ambientes, com
fornecimento de mão de obra, peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e
materiais de reposição imediata, sob demanda, necessários para execução dos serviços em
todas as unidades pertencentes ao Município de São Félix de Minas, na forma estabelecida
em planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SlNAP|, para o município de
São Félix de Minas, no Estado de [Minas Gerais.

í.2. Os serviços de que trata o objeto desta licitação podem ser verificados no Relatorio de
Serviços com desoneração do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000
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Construção Civil - SlNAPl, disponível no site www.caixa.qov.br, conforme su
demanda, consoante definido neste Editale seus anexos.

Ft.

ento da

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Fica estimado o valor do presente contrato de expectativa da prestação de serviços e de
fornecimento em R$ , assim discriminado abaixo

cLÁusuLA TERCETRA - DAS CONDTçOES DE PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão feitos porcrédito em conta bancária, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da entrega do serviço, devidamente executado, discriminado nas respectivas
ordens de fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo
recebimento do objeto.

3.2. Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a CONTRATADA deverá
fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome
do Município de São Felix de Minas, CNPJ no 01.613.121tO001-71, o número de sua conta
bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido
pela remuneração apurada.

3.3. A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente
ao representante da CONTRATANTE, que somente atestará a entrega das mercadorias e
liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas
as condiçÕes pactuadas.

3.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela
será devolvida à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento
ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularizaçâo da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA: DO REEQUILíBRIO ECONOMICO.FINANCEIRO

4.1. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, ll 'd'da Lei
8.666/93;

4.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculávéis, bem
como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEp: 3S.27S_O0O
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cuÁusulA eurNTA: DA FtscaurzaçÃo

5.1. O Município de São Félix de Minas, através do servidor Enéias Antonio Ferreira Pinto,
Engenheiro do Município, CREA/MG 133.508/D, exercerá a fiscalizaçáo do presente contrato,
e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja copia será
encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades
apontadas.

5.2. As exigências e a atuação da fiscalizaçáo pelo Município de São Félix de Minas em nada
restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne
à execuçáo do objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA: DA ENTREGA DOS SERVTÇOS E CONFERÊNCIA

6.1. O objeto da licitação constante deste contrato será conferido no ato da sua entrega,
devendo este ser executado pelo CONTRATADO em prioridade dos demais serviços [or
estes prestados. A presente contratação será efetivada no prazo da assinatura do contrato/ata
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da lavratura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

6.2. Aexecução é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo esta ser entregue
em original ou por qualquer processo de cópia legível, no ato da assinatura do respe.Íuo
contrato de expectativa de fornecimento.

6.3. O Município de São Felix de Minas reserva-se o direito de não receber os serviços em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatorio, podendo cancelar o contrato e
aplicar o disposto no art. 24, inciso Xl da Lei Federal no 9.666/g3.

6.4. A CONTRATADA é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, seryiços em
que se verificarem irregularidades.

6.5. o pagamento será efetuado de acordo com as reformas e serviços de manutenção
prestados e mediante emissão de Planilha de Mediçao e apresentaçaô oe nota fiscal. As
mediçÔes serão efetuadas à vista dos serviços execuÍados e dos quaniitativos aplicados aos
preços unitários, incidindo-se o desconto sobre tabela de preços para serviços do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construçao'civÍ - SiNnpt, com desoneração,
abrangência Minas Gerais, e o BDI - Bonificação de Despesas lndiretas, será de 2g,Olo/o §araprestação de serviços e 22,41o/o para insumos.

6'6. Os serviços não constantes da tabela de Serviços SINAPI deverão ser compostos com ospreços do Relatório de lnsumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e ÍnOices àã
Construção Civil- SlNApl, com desoneração.

CLÁUSULA SETIMA: DOS DIRETTOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7'1' A CoNTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na cláusula segunda eterceira do presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo
recebimento dos serviços fornecidos e emissão dé nota fiscai por parte Oá COúfnATADl;

7'2' A CoNTRATADA obriga-se a fornecer o objeto do presente à CONTRATANTE, de

@

\,
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acordo com o estipulado neste instrumento

7.3. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigaçÕes por ele assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃo E PRoRRoGAçÃo coNTRATUAL

8.í. Este contrato de expectativa de fornecimento poderá ser alterado, com as devidas
justificativas, de acordo com o que dispÕe o aft. 65, e prorrogado de acordo com o que dispÕe
o art. 57 , ambos da Lei Federal n" 8.666/93.

CLÁUSULA NONA: DAS SANÇOES

9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pela CONTRATADA,
sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, apresentar o comprovante da prestação
de garantia contratual e retirar a nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sançÕes previstas
no art. 87 da Lei Federal n'8.666/93;
b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5o/o (meio por cento) calculada sobre
o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis,
na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
c) multa compensatória no percentual de 20o/o (vinte por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato pela inadimplência além do ptazo de 02 (dois) dias úteis,
caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
d) Advertência.

9.2. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa
exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o MunicÍpio de São Félix de
Minas e será descredenciada do CRC, pelo período de ate 05 (cinco) anos se credenciada
for, sem preluízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais cominaçÕes
legais.

9.3. A aplicação das sançÕes previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação
de outras, previstas na Lei Federal n' 10.520t02 e na Lei Federal n' 8.666/93, inclusive a
responsabilidade da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à
Administração.

9.4. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de São Félix de Minas, via
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da notificação enviada pelo Município de São Felix de Minas.

9.5. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Município

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEp: 3S.27S-OO0
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de São Félix de Minas, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da m
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

9.6. As multas e outras sançÕes aplicadas só poderão se relevadas motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito, devidamente justificado.

9.7. As sançôes aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuÍzo de outras medidas cabíveis.

9.8. Em qualquer hipótese e aplicação de sançôes será assegurado à licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉcIMA: DA RESCISÃo:

10.1. O presente contrato de expectativa de fornecimento poderá ser rescindido, bem como
ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência deste
contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelaçÕes judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei
Federal n. o 8.666/93, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que
com pro metam sua capacid ade eco nôm ico-fi n a ncei ra ;b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício proprio ou de terceiros informaçÕes não divulgadas ao público e
às quais tenha acesso por força de suas atribuiçôes e que contrariem as disposiçoes
estabelecidas pelo Município de São Felix de Minas;
e) na hipotese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que
a autorize.

10.2. A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto
no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n'8.666/g3.

cLÁusuLA DÉctMA pRtMEtRA: DA LEGTsLAçÃo ApLlcÁvEL

1í.1. Quaisquer controvérsias e omissÕes deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.
10.520102, subsidiariamente a Lei Federal n. o 8.666/93, e suas alteiaçÕes.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA: DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRA

12.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes
dotaçÕes

)oTAÇAO FONTE

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA: Do FoRo

12.1-Fica eleito o foro da Comarca de Mantena, Estado de Minas Gerais, com exclusão de

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 35.27s-0oo
CN PJ : 01 .61 3.1 21 I 000 1 -7 1 vrrvrnu.saofelix. m g. gov. br w

'.)
u

NOMENCLATURA

\,



^à.

§efi rÉIffi
ü§ il§HA§

{
ou
I

qualquer outro, para solucionar quaisquer questÕes oriundas deste contrato

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em três (03) vias
de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas,
que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura.

São Félix de Minas, Município de São Felix de Minas - MG, de de 2021

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES
SORDINE

Prefeito
Município de São Felix de Minas

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF:

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CONTRATADA

Nome

CPF

\,

w
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DO PRE
REGISTRO DE PREÇOS No:í412021

TE

EIMPRESA:

ENDEREÇO COMPLETO

CNPJ/MF DA EMPRESA:

TELEFONE: (_)

E-MAIL:

FAX:f)

Recebido Município de São Félix de [Vlinas, cópia do Editaldo Pregão para Registro de Preços

No:1412021, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão

recebidos pela Pregoeira Oficial às 09h00 do dia 0710512021, na sala da Comissão

Permanente de LicitaçÕes, situado á Rua Frei lnocêncio, no 236, Centro, na cidade de São

Félix de Minas/MG

São Felix de Minas, Município de São Felix de Minas - MG, _ de de 2021

NOME DA EMPRESA
CNPJ:

Nome Legível
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