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Telefone para Contato: (33) 3246-9066 (Wilson Ferraz Leonardo
I icitação@saofel ixdem i nas. mo. qov. br).

EDTTAL DE LrCrrAçÃO PUBLTCA

PROCESSO ADMTNTSTRATTVO DE LTCITAÇÃO PÚBLTCA No. 3Ot2O21

MODALTDADE DE LtCrrAçÃO: CONVITE No. 0212021

Tipo de Licitação: Menor Preço Global

Legislação Aplicável: Lei Federal no. 8.666/93 e posteriores alterações, Lei
Complementar no. 12312006 e Lei Complementar no. 101/00.

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 16 de julho de 2021 às 09h00

-52-

e-mail:

Obtenção do Edital: Retirada na sede da Prefeitura ou através de solicitação por e-
mail.

Local: Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - São Felix de Minas/MG - CEP. 35275-000,
no horário das 08h00 às 11h00 e de 12h30min às 16h00. O envio do Edital, via e-mail,
será feito mediante solicitação.

í. PREÂMBULO DO ATO CONVOCATORIO

1.1 O Município de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, por determinação do
Excelentíssimo Prefeito faz saber que está aberto processo licitatório na modalidade
"Convite", do tipo Menor Preço Global, para contratação empresa visando a prestação
de serviços de consultoria com suporte técnico especializado na elaboração e
implantação dos procedimentos e rotinas do Departamento de Recursos Humanos,
abrangendo orientação escrita, pareceres e acompanhamento do envio de dados aos
orgãos fiscalizadores e implantação do e-Social.

1.2 Os convidados e os interessados deverão apresentar em envelope único a proposta
de preços e dos documentos de regularidade, como segue:

1.2.1 Prova de Regularidade para com aFazenda Federal (CerÍidão Conjunta Negativa
da Dívida Ativa da União e Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições
socrar9;

1.3 O envelope deverá ser entregue na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua
Frei lnocêncio, 236 - Centro - São Félix de Minas/MG - CEP: 35275-000, até às 09h00
do dia 16 de julho de 2021.

1.4 Os demais documentos de habilitação serão exigidos somente do licitante vencedor
no ato de assinatura do contrato.

1.5 A apresentação dos documentos constantes dos itens 1.2.1 é condição de
aceitabilidade da proposta de preços.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP:35.275-000 - CNPJ: 07.613.L21/0007-7t
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í.6 O início da sessão para abertura dos envelopes de propostas ocorrerá às 00 do
dia 16 de julho de 2021, sendo que, dado início aos trabalhos não será admitida a
entrega de nenhum outro envelope de propostas.

1.7 A presente licitação, cujo tipo é o de tipo menor preço global, será integralmente
conduzida pela Comissão Permanente de Licitação sob a fiscalização da Controladoria
lnterna, podendo manifestar na sessão e nos autos, conforme dispôe a Lei Federal no.

8.666/93 e demais normas pertinentes em vigor, consoantes às condições estatuídas
neste instrumento convocatório e seus anexos.

2. OBJETO

2.í Constitui o objeto desta licitação a contratação de empresa (pessoa jurídica) para
prestação de serviços de consultoria com suporte técnico especializado na elaboração e
implantação dos procedimentos e rotinas do Departamento de Recursos Humanos,
abrangendo orientação escrita, pareceres e acompanhamento do envio de dados aos
orgãos fiscalizadores e implantação do e-Social. Os trabalhos serão desempenhados na
modalidade "home office", durante o ano de 2021.

2.1.1 O detalhamento específico do objeto encontra-se no Projeto básico deste Edital

2.2 Os serviços de consultoria deverão ser realizados "home office", em dia e horário de
expediente da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas.

3 COND!çÕES e RESTRTÇOES Oe pARTrCrpAÇÃO

3.1 Não deverá ser permitida a participação no procedimento licitatorio de empresas

3.1.1 declaradas inidôneas de acordo com o previsto no inciso lV do art.87 da Lei
Federal no. 8.666/93 e que não tem a sua idoneidade restabelecida, sendo verificado
previamente pela CPL;

3.1.2 com falência decretada, sendo verificada previamente pela CPL;

3.1.3 em consórcio

3.2 Condições - Poderão paÉicipar desta licitação:

3.2.1 licitantes que atenderem a todas as condiçÕes exigidas neste Edital e no Projeto
Básico.

4 TMPUGNAÇÃO DO EDTTAL

4.1 Nos termos do art. 41 da Lei Federal no. 8.666/93 qualquer cidadão é parte legítima
para impugnar este Edital por irregularidade, devendo protocolar o pedido em tempo
hábit.

4.2 Nos mesmos termos do art. 41 da Lei Federal no. 8.666/93 decairá do direito de
impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que z^)
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anteceder a data estabelecida para a entrega dos envelopes, paru a de
eventuais falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, h

comunicação não terá efeito de recurso.
que tal

4.3 A intenção de impugnação do Edital só será aceita acompanhada das razões
fundamentadas e o que se pretende com a impugnação, cabendo à Comissão
Permanente de Licitação a manifestar preliminarmente sobre a aceitabilídade das
impugnações.

5 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO.

5.1 Até a data, hora e local referidos no preâmbulo deste Edital, as Licitantes devem
apresentar/protocolar o envelope de proposta, por intermédio de seu representante legal
ou procurador devidamente identificado.

5.2 Em cada sessão, o Licitante poderá se fazer representar por apenas um preposto, o
qual, munido de documento que lhe outorgue esta qualidade, e de documento de
identificação, poderá participar do processo licitatório, respondendo, dessa forma, para
todo e qualquer efeito de direito.

5.3 O Licitante deverá apresentar Proposta de Preço e certidão Prova de Regularidade
para com a Fazenda Federal (Ceftidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e
Receita Federal, abrangendo as contribuições socra§, sendo os demais documentos
exigidos somente do licitante vencedor no ato de assinatura do contrato, em envelope
assim identificado:

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatorio no 3012021
Modalidade: Convite no. 0212021
Rua Frei lnocêncio, 236 - centro
São Felix de Minas - MG

6 HABTLTTAÇÃO JURTDTCA E OUTROS

6.1 Nesta licitação está sendo dispensada parte dos documentos de habilitação para
abertura das propostas nos termos do § 1o do art. 32da Lei Federal no. 8.666/93, sendo
exigidos juntamente com a proposta a certidão prevista na cláusula 5.3 desse Edital,
sendo os demais documentos exigidos somente do licitante vencedor no ato de
assinatura do contrato.

6.2 A documentação para assinatura do contrato deverá ser em copia autenticada em
cartorio ou por membro da CPL da Prefeitura Municipal.

6.2.1 Documentação Relativa à Habilitação JurÍdica no Ato de Assinatura do
Contrato:

6.2.-1.1 copia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de
empresa individual;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33') 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 07.6L3.L2U0007-71
www.saofelix. mg. gov. br /
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6.2.1.2 registro comercial, no caso de empresa individual;

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

6.2.1.4 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;

6.2.1.5 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorizaçâo para funcionamento expedido
pelo orgão competente, quando a atividade assim exigir.

6.2.2 Documentação Relativa à Habilitação Fiscal:

6.2.2.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma
licitante que irá faturar o objeto licitado;

6.2.2.2 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Ceftidão Coniunta Negativa
da Dívida Ativa da lJnião e Receita Federal) e Regularidade junto ao INSS - lnstituto
Nacional de Seguridade Social, caso a apresentada esteja vencida;

6.2.2.3 Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da
sede da licitante;

6.2.2.4 Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT);

6.2.2.5 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço)
demonstrando situação regular;

6.2.2.6 Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis)
anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos,
conforme modelo do anexo deste edital.

7. PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 As propostas de preços deverão identificar o licitante com nome completo, no do
CNPJ, endereço e telefones, devendo contar ainda indicação dos preços unitários
(mensal) e o valor global dos serviços (janeiro a dezembro), expressa em reais (R$), em
algarismos e por extenso.

7.1.1 A ausência das informaçÕes na proposta poderá ser aceita pela CPL desde que
não comprometa o entendimento e a identificação do valor, caso ocorra erro formal na
informação dos preços, prevalecerá o valor unitário.

7.1.2 A CPL é competente para julgar ou solicitar informações que possam esclarecer
erros formais em documentos dos licitantes. 

" ú/
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7.2 Os preços propostos deverão abranger todas as despesas e custos da I

como: entrega, taxas, impostos, mão de obra, materiais, encargos sobre salários, custos
indiretos, honorários.

7.3 Na elaboração da proposta de preços o licitante não deve considerar qualquer
benefício fiscal no âmbito da União, do Estado e do Município, deve considerar, por
ocasião da elaboração da proposta de preços, o regime fiscal vigente no País.

7.4 A validade da Proposta de Preços não poderá ser inferior a sessenta (60) dias
corridos, contados a partir da data de abertura das propostas e esse prazo poderá ser
prorrogado, desde que por mútuo acordo entre a Administração e o licitante.

7.5 O licitante deve considerar, por ocasião da elaboração da proposta preços, o regime
fiscal vigente no País.

\- 7.6 A Proposta de Preços deverá estar datada e assinada pelo representante legal.

7.7 A proposta de preços será verificada quanto a eventuais erros ou discrepância entre
valores grafados em algarismos e por extenso.

7.8 Constatada discrepância entre os valores grafados em algarismo e o valor por
extenso pertinente às ofertas previstas neste Convite, prevalecerá o valor por extenso.

8.í A fase de julgamento das propostas de preços compreenderá a análise dos
documentos contidos no envelope único de "Proposta de Preços" dos licitantes.

8.2 O julgamento das propostas de preços será realizado pelo Presidente da CPL, sem
desvio aos elementos técnicos e das condições estabelecidas neste Convite e tem o
objetivo de declarar vencedor o licitante que apresentar menor valor na proposta.

8.3 Será desclassificada a Proposta de Preços que.

8.3.1 não obedecer às condições estabelecidas no Convite;

8.3.2 não apresentar preço total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária sendo o valor mensal estimado para essa contratação de R$ 3.950,00 (três
mil novecentos e cinquenta reais).

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (331 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNP|: 0L.613.L21/0001-7t
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7.9 Serão corrigidos automaticamente, quaisquer erros de soma e/ou multiplicação.

7.10 A Comissão desclassificará as propostas que não atenderem às exigências
estabelecidas neste Convite e seus Anexos.

8. CRITÉR|OS PARA JULGAMENTO E CLASSTFTCAÇÃO
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9. PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO DA LlClrAÇÃO

9.í. O presente Convite será processado e julgado de acordo com o procedimento
estabelecido no arl.43 da Lei Federal no. 8.666/93.

9.2. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Convite, na presença dos
Licitantes ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem
assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação, iniciará os trabalhos examinando o
envelope de "PROPOSTAS", os quais serão rubricados pelos seus componentes e
representantes presentes, procedendo a seguir a sua abertura, desde que haja
desistência expressa do prazo recursal.

9.3. Após abertura dos envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas,
não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou
omissÕes que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades
previstas neste convite.

9.4 A proposta que apresentar erro de cálculo será corrigida automaticamente pela

Comissão Permanente de Licitação, prevalecendo seu preço unitário.

9.5 Serão consideradas desclassificadas os licitantes que não obedecerem às condiçÕes
estabelecidas neste Edital e no Projeto básico, apresentarem preços manifestadamente
inexequíveis ou excessivos.

9.6 Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de três dias úteis para reapresentação de outra, escoimada de causa
que ensejou a desclassificação.

9.7 Será considerado vencedor o licitante que apresentar a menor proposta para os
serviços.

v 10 CONDTçÕES DE PAGAMENTOS

10.í Os pagamentos serão feitos em até trinta (30) dias, apos a apresentação da Nota
Fiscal Eletrônica/Fatura devidamente atestada pelo órgão competente e apresentação
da situação regular da habilitação fiscal.

í0.2 Pelo atraso no pagamento deverá ser imposta multa de 2o/o (dois por cento) ao mês
sobre do contrato. Sugerimos como forma de pagamento dos Serviços, deposito direto
na conta do vencedor.

í0.3 O pagamento somente ocorrerá através de transferência entre contas bancárias em
bancos oficiais; no ato da assinatura de contrato a contratada deverá indicar nome do
Banco, agência e número de conta para os posteriores pagamentos.

11. FONTE DE RECURSOS

íí.í Nos termos do art. 14 da Lei de Licitações estamos afirmando a existência de
recursos orçamentários para o empenho da despesa e a disponibilidade de recursos

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: [33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.L21,/000t-71
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financeiros para pagamento dos encargos resultantes da presente licitação. A fonte de
recurso será a 100 - recursos ordinários que provêm da arrecadação própria e das
transferências constitucionais previstas nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal,
contempladas no orçamento corrente do Município, conforme abaixo especificado:

DOTAÇAO ORCAMENTARIA NOMENCLA.TURA

202021 .041221 1 142.013.33903900000. 1 00
(Ficha 48)

Secr. Mun. de Adm. e Gov/Administração/gestão participativa,
transparente e eficiente/manutenção do departamento de
recursos humanos/outros serviços de terceiros - Pessoa
Jurídica.

11.2 Conforme as dotaçÕes informadas pela Contabilidade Geral do Município, caso seja
necessária a suplementação, será expedido decreto de suplementação, conforme lei
autorizativa e so ocorrerá quando for emitido o documento de empenho.

12 MULTAS, PENALIDADES E RESCISÃO.

12.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a contratante garantirá o direito de
ampla defesa e o contraditório à contratada, antes aplicar as seguintes penalidades:

12.'|..1 advertência;
12.1.2 multa nos seguintes percentuais:
12.1.2.1 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infringência de qualquer
dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei Federal no.

9.298/1996.

12.1.2.2 2% (dois por cento) ao mês, sobre o valor total do contrato, quando a
contratada, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo na execução dos serviços
estabelecidos na sua proposta.

12.1.3 suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com o
[t/unicípio, pelo prazo de 02 (dois) anos;

12.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o contratante.

12.2 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.

13 RECURSOS

13.1 Da decisão do responsável pela licitação que julgar as propostas de preços, cabe
recurso, a ser interposto no prazo de dois (02) dias úteis contados da data da publicação
do resultado do respectivo julgamento e citado os licitantes.

13.2 lnterposto o recurso, será este comunicado às demais licitantes, que poderão
impugná-lo.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPj: 01.613.72t/0001-71
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í3.3 A Prefeitura somente revogará esta Licitação por razÕes de inte público
decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta ou declarará sua nulidade quando verificar ilegalidade de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado
pela área Jurídica.

í4 FORMALTZAÇÃO DO CONTRATO

í4.1 Adjudicação

14.1.1 O ordenador da despesa 'fará a adjudicação ao licitante que apresentar a menor
proposta, não podendo adotar nenhum outro critério para adjudicação do objeto desta
licitação.

14.2 Homologação

14.2.1 O resultado do julgamento (classificação da licitante e a adjudicação do objeto da
Licitação à Licitante vencedora) será submetido à deliberação da autoridade competente
que poderá:

14.2.1.1 homologá-1o;

14.2.'1.2 determinar que o processo baixe em diligência para retificação, se verificar
irregularidade sanável no julgamento;

14.2.1.3 revogá-lo, por razões de interesse público;

14.2.1.4 anular o procedimento administrativo licitatório, se deparar com ilegalidade
insanável.

14.2.2 Homologado o resultado da Licitação serão produzidos os seguintes efeitos
jurídicos:

14.2.2.1aquisição do direito pelo Licitante vencedor de celebrar o Contrato;

14.2.2.2 vinculação do Licitante vencedor ao cumprimento das condições estabelecidas
em suas propostas comerciais, bem como no Convite e seus Anexos.

15 CONVOCAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

í5.1 A Prefeitura por intermédio de sua Prefeita convocará a adjudicatária para no prazo
de cinco dias firmar o Contrato, o qual, se não atendido, acarretará à adjudicatária a
perda do direito à contratação, a!ém da aplicação das penalidades previstas no art. 81
da Lei Federal no. 8.666/93, observadas, no entanto, as disposições do item a seguir.

15.2 O pruzo para celebração do Contrato poderá ser prorrogado quando solicitado pela
adjudicatária, desde que durante o seu transcurso ocorra motivo devidamente
justificado

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.t2L/OOOI-Zt
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16.í A simples participação na presente licitação evidencia a aceitação das condiçÕes
deste Edital e do Projeto básico, bem como ter o proponente examinado
cuidadosamente seu objeto e se inteirado dos diversos aspectos que possam influir,
direta ou indiretamente, na prestação de serviços.

16.2 Fica entendido que o presente Edital, o Projeto básico e seus anexos são
complementares entre si, de modo que qualquer informação contida em um documento
e omitida no outro será considerada.

16.3 Sobre os valores contratuais não caberá reajustamento ou revisão de preços
apresentado na proposta.

16.4 A realização da presente licitação não obriga a Prefeitura adjudicar o seu objeto,
podendo ser anulada ou revogada a qualquer tempo, sem que caiba aos participantes
direito de pleitear qualquer indenização.

í6.5 Em caso de renovação ou prorrogação do contrato deverá ser observado em sua
totalizada o conteúdo da lei 8.666/93.

16.6 Para dirimir litígios judiciais oriundos desta licitação, fica eleito o Foro da Comarca
de l/antena - MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

16.7 Todo e qualquer esclarecimento a respeito de dúvidas surgidas durante a
elaboração das propostas dos licitantes deverá ser solicitado ao responsável pelo
processo conforme identificado no preâmbulo deste Edital.

16.8 O Presidente da CPL responderá, por escrito, através de quaisquer dos meios de
comunica çáo já identificados, os esclarecimentos solicitados.

16.9 As consultas e as respostas serão transmitidas à Consulente e às demais licitantes.

16.10 lntegram este Edital os seguintes Anexos:

16.í0.í. Anexo l- Copia do Projeto Básico;

16.10.2. Anexo ll - Modelo de Proposta;

16.10.3. Anexo lll - tt/inuta de Contrato;

í6.í0.4. Anexo lV - t\Iodelo de Declaração que não emprega menores;

16.10.5. Anexo V - Modelo de Declaraçáo de lnexistência de Fato Superveniente;

16.10.6. Anexo Vl - lt/odelo de Declaração para tt/E ou EPP.

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG, 05 de julho de 2021.

WILSON FERRAZ LEONARDO
Presidente da CPL
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ANEXO I

COPIA DO PROJETO BASICO

6',6
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Unidade Administrativa de Origem: Chefia de Gabinete'

Titular do Cargo: Devanir Rodrigues dos Reis

Cargo: chefe de gabinete'

\í

Descrição Sucinta do Obieto: Contratação de empresa (pessoa iurídica) para

prestação de serviços de consultoria com suporte técnico especializado na

elaboração e implantação dos procedimentos e rotinas do Departamento de Recursos

Humanos, abrangendo orientação escrita, pareceres e acompanhamento do envio de

dados aos orgãos fiscalizadores e implantação do e-social' os trabalhos serão

desempenhados na modalidade "home office"'

PeríododeVigênciadoFuturoContrato:Agostoadezembrode202l.

1. JUSTIFICATIVA

A contratação de

primordial atender

maior eficiência na

de Minas

2. FORMA DE PRESTAçÃo DOS SERVIÇoS

A Contratada resPond erá, civil e Penalmente, Por quaisquer danos materiais ou

pessoais ocasionados' à Administração e/ou terceiros, por seus emPregados, dolosa

ou culPosamente, e deve comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante,

\-- qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional

Os serviços de consultoria deverão ser realizados "home office" , em dia e horário de

expediente da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas'

A licitante vencedora obriga-se a realizar a contratação do objeto, em conformidade

Umaassessoriatécnicaespecializadatemcomofinalidade
aocontidonalegislaçãoFederaleEstadualbemcomogarantir
gestão de recursás humanos da Prefeitura tt/tunicipal de São Felix

com as esPecificaçÕes descritas neste Projeto Básico e em sua proposta

ainda, de acordo com todas as orientaçõe s, sugestões, solicitaçÕes e/

da Prefeitura lt/lunicipal de São Felix de Minas - MG. CONFERE

2.í DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1.í Obieto
consultoria com suporte técnico especializado na elaboração e implantação dos

procedimentos e rotinas do Departamento de Recursos Humanos' abrangendo

orientação escrita, pareceres e acompanhamento do envio de dados aos orgãos

fiscalizadores e implantação do e-Social. os trabalhos serão desempenhados na

modalidad e "Home Office".
RuaFreilnocêncio,236-centro-Tel.:(33)324-69066-cEP:35'275-000-CNPJ:01'613'12í/0001-71

w.saofelix.m g'gov.br
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Acompanhamento mensal da folha de pagamento do município e prestação de
serviço de assessoria e consultoria ao Departamento de Recursos Humanos,
abrangendo criação de rotinas visando o processamento e redução do alto custo da
folha de pagamento.

Análise, das leis funcionais do município, melhoria da estrutura organizacional e
funcional das atividades dos servidores públicos municipais na totalidade das
unidades administrativas existentes do município.

2.1.2 Folha de pagamento

/ auxílio no acompanhamento das despesas de folha de pagamento dos servidores;
/ controle das rotinas trabalhistas verificação dos recolhimentos de imposto de renda
retido na fonte sobre salários, quando aplicável, bem como dos recolhimentos das
contribuiçÕes previdenciárias decorrentes dos vínculos de trabalho;
/ acompanhamento e verificação de cálculo de rescisões contratuais;
/ acompanhamento de eventuais auditorias e fiscalizaçÕes.

2.1.3 Departamento de Recursos Humanos

/ Elaboração de pareceres ligados ao Gestão de Pessoas;
/ Coordenação e acompanhamento das rotinas trabalhistas, atendendo o

cumprimento das obrigações acessórias, tais como: guias de informações, informes

de rendimentos do imposto de renda na fonte e recolhimento previdenciário;
/ Análise do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;
/ Verificação de incidências de contribuições previdenciárias;
/ Análise do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais.

2.1.4 e-Social

/ Suporte técnico remoto ao saneamento dos dados das tabelas da carga inicial

através da revisão, tratamento e validação das informações;
/ Conferências da qualificação cadastral dos agentes públicos apontando as

inconsistências individualmente e orientando para as devidas correções;
/ Criação/melhoria da estrutura organizacional e funcional das atividades dos

servidores públicos municipa is na totalidade das unidades administrativas

do município;
/ Parametrização e acompanhamento mensal do Sistema de

I nformaçÕes Trabalh istas e Previdenciárias; §E

2.1.5 lnvestimento

O valor mensal dos serviços, incluso as minutas de procedim s e orientações

técnicas escritas bem como sugestÕes de atos e pareceres na versão eletrônica, fica

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - GEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0O01-7'l t,-]]4n -'
www.saofel ix. m g. gov. b r
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estimado em R$ 3'950'00 (três mit novecentos

pagamentos a serem realizados' mediante apresen

na conta da contratada'

2.1.lSuporte Técnico "home office"

i
()
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ô
»,
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tação da fiscal, diretamente

Diante da crise financeira pela qual estão passando os órgãos públicos municipais é

preciso inovar e encontrar formas eficazes de contar com um suporte técnico em

temporealeumaassessoriacomnotoriedadecomprovadaaumcustobaixo.
pensando nisso, solicitamos uma consultoria na modalidade "Home offiCe'

disponibilizando meios tecnologicos para que os agentes pÚblicos possam ser

atendidos po, .on.rltores especializados' O trabalho será tempo integral' pois será

também desenvolvido através de telefone' aplicativos' whatsApp' ferramentas

eletrônicas na lnter nel (ptataforma zoom Meetings, Google Meet, mensagens' e-mai[)

Amodalidade..Homeofficeévantajosaporquenerllteo.:"-:-::lsultorespecialista
possa atender os clientes através da internet, possibilita um gerenciamento de tempo

mais eficaz, ia que deslocamentos com viagens não existem' além de reduzir

consideravermente os varores dos honorários cobrados, uma vez que o consultor não

e softwares esPecíficos'

precisa ir, fisicamente, até o cliente'

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O extrato do edital deve ser Publ icado no Quadro de Avisos da Prefeitura,

respeita ndo-se o Prazo de cinco dias úteis entre a data de Publicação ataa

designada paru a realizaçáo da sessão loamento e I- 
CONFERE

h nospublica de ju

v-

A legislação básica a ser definida como fundamentação legal para a realização do

procedimento licitatÓrio é o inciso XXI do art' 37 da Constituição Federal' Lei

complementar no.123t2006, Lei Federal no' 8'666/93 e suas posteriores alteraçÕes e

Lei Orgânica MuniciPal'

o ato convocatório deverá ser publicado de forma resumida (extrato)' contendo a

indicação do .ocar onde os interessados poderão obter o texto integrar do Edital e

todas as informaçÕes sobre a licitação' Na contagem dos prazos será excluído o dia

do início e incluirá o do vencimento, e considerará apenas oS dias de expediente do

orgão licitante, nos termos do art' 110 da Lei Federal no' 8'666/93' só se iniciam e

vencem os prazos em dia de expediente no órgão'

N

termos do inciso lV do §2o do art.21 da Le ino. 8.666/93
- 05. I AsPt

4. MODALIDADE E TIPO DE LIGITAçÃO

Em decorrência do curto pÍazo de tempo para formalização dos procedimentos de

licitação, sugerimos a modalidade convite, por se tratar de uma modalidade que o

valor balizado enquadra em Seu limite e que pode Ser processada " 
n:::]"jada com 

,ç§.i}.)

Rua Frei rnocêncio, 236 - centro - t'''' 11;l.tií:t'.:,:f,;.35j;?t'75-ooo 
- CNPJ: 01'613 '121t0o01-71 
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menor temPo, incluindo o P razo de Publicação e

licitantes interessados; visa ainda economicidade Para ministra

deu
Prefeitura,

ma modalidade que exige a Pu

ficando, Portanto, disPen

bticação do Edital som

sada a Publicaçáo

ente no q

emJ
uadro de aviso da

ornais, trazendo

economicid ade financeiramente ao Mun icípio

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

ocritérioparaseleçãodamelhorpropostaseráatravésdomenorpreçoglobat.

será proclamada vencedora do item a empresa que ofertar o menor preço'

Nospreçosdeverãoestarincluídastodas.i:l"..rsas,inclusiveimpostos,taxase
demais encargos necessários à prestação dos servlços'

6. coNDlçoES E RESTRIÇoES DE PARTICIPAçÃo

A presente licitaçáo é destinada à participação excrusivas a ricitantes quarificadas

como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do inciso I do art. 48

da Lei Complementar 123t2006' que aduz:

"Art'4S.Paraocumprimentododispostonoart.4TdestaLeiComplementar,a
administraçáo Pública

I - deverá realizar processo licitato rio destinado exclusivamente à

microemPresas e empresas de Pequeno Porte êüilFÊh
valor seja de até RS 80.000,00 (oitenta milreais);

-_oÉ
/ &")L

[]'

de

o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias mediante a

apresentação de Notas Fiscais/Faturas'

ParaqueopagamentoocorranaformapropostaénecessárioqueaSNotas
Fiscais/Faturas estejam acompanhadas dos comprovantes de reguraridade fiscal

exigidos no Editar, devidamente atestado pero fiscar do contrato, nos termos do art. 67

da Lei de Licitações'

o pagamento será creditado em nome da contratada mediante ordem bancária' a ser

efetivado no banco, agência e conta corrente, explicitados em sua proposta de

preços, ou atrrues de cÃeque nominal à empresa vencedora do certame'

7. PAGAMENTO.

8. PENALIDADES

Pela inexecução total ou Parcla I das condições estiPuladas , o MuniciPio de São Felix

de Minas Poderá, garantida a ampladefesaeocontrad itório, aPlicar, segundo a

g ravidade da falta cometida, as seguintes Penalidades, sem prejuízo das demais

nçÕes legalmente cabíveis

- centÍo - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35'275'000 - CNPJ: 01'613'121/0001-71
SA
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Advertência, Por escrito;

Multa equivalente a 10% (dez Po r cento), Pela recusa rnecer os itens licitados,

ou fornecê-los em desacordo com o pactuado calculad o sobre o calor total do

:
)
\),

F
.Õ
>
Ç

Reg istro de Preços, recolhida no Prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do

v

recebimento da notificação

Suspensão temPorária para ParticiPa r de ticitação e imPed imento de contratar com

a municiPalidade, Por um P razo de até 02 (dois) anos, confo rme fixar a autoridade

comPetente, em função da natureza e gravidade da falta cometida

9'DISPoNIBILIDADEoRÇAMENTARIAEFINANCEIRAPARAADESPESA

Transcrevemos abaixo a dotação e a ficha com o saldo que será usado Para a

restação dos servlços' conforme em anexo neste Projeto

1 .0412211142.013.339 03900000.1 00 (Ficha 48)' CONFERE INALp

202a2

í0. oBRIGAÇoES DA CONTRATADA
objeto do

em temPo

respostas.

11. oBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE

/ credenciar servidores responsáveis para envio das consultas e fornecer todos os

dados e informaçÕes necessárias para análise;

/Formalizaroprocessodecontratação,fazendopublicaroinstrumentodecontrato'
/Notificar,formaletempestivamenteàcontratadasobreasirregularidades
observadas no cumprimento do contrato'

/ Efetuar o pagamento dentro do prazo pactuado' sob pena de interrupção dos

serviços Pela contratada'

12. coNDlÇÕES DE HABILITAçÃo

Ascondiçõesdehabilitaçãoserãoaquelasestabelecidasnosarts.23a3ldaLeino
8.666/93

I

/ Garanlir todas as condiçÕes físicas e tecnotógicas para execução do

contrato, disponibilizando canais de acesso aos profissionais;

/Responderasconsultasrápidasemmensagemdeáudio,vídeooutexto,

Tt"roonder às consultas no número estipulado por 
Têtl l:Il:l"i::é 

72 horas'

apósatestarorecebimentocomasinformaçÕesconsideradasnecessarlas.
/ Manter, SeuS prepostos e contratados, irrestritos e total sigilo sobre quaisquer

dados que lhe sejam fornecidos pela Contratante;

/ lnformar as fontes legais, acÓrdãos, consultas e outras decisões que Se baseiam as

FL. (d. _

Rua Frei rnocêncio, 236 - centro - t"';ffi."'lÍ[1.11$;.!lhlt'275-000 - cNPJ: 01'613'121/0001-71
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13 - LEGISLAÇÃo BASICA A SER ENCAMIN

9
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1 - Lei Orgânica do MunicíPio;

2 - Estatuto dos Servidores lVlunicipais;

3 - Plano de Cargos e Vencimentos;

4-AtoqueDefineaEstruturaOrganizacionaldoOrgão;
5 - Ato que Fixou os subsídios dos Agentes Políticos (e posteriores atualizações);

6 - Copia da última folha do último palamento dos Servidores e Agentes Políticos;

7 - Normas e procedimentos de rotinas de folha;

8_outrosDocumentoseArquivosNecessáriosàsAnálises.

14. CONSIDERAÇOES FlNAls

Alertamosparaexigênciadapublicaçãoresumidadoinstrumentodecontratona
imprensa oficial, sãndo condição indispensável para sua eficácia' Deverá ser

providenciada pela Administração ate o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias, nos termos do parágrafo único do art'

61 da Lei Federal no. 8.666/93.

A fiscalização do Contrato será de responsabilidade do Chefe de Gabinete'

Prefeitura Municipal de são Félix de Minas - MG, 30 de junho de 2021'

DEVANIR S S REIS

CHEFE DE GABINETE

llmo. Sr.

MARCOS
Prefeito MuniciPal
sÃO rÉItx DE MINAS-MG

GONçALVES SORDINE

ORIGIhIAL
tÁú!__

de

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275'000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www.saofelix.m g.gov.br
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

de de 20_

À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas
.MG
Processo Licitatório No. 30/2021 - Convite No. 02/,2021

Nome:
CPF: CI
Endereço:
Cidade: Estado

Tel:,CE

v

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o
cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições
do Edital.

Declaramos, ainda, para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as
despesas necessárias para a perfeita execução do objeto, tais como, fretes, carga,
descarga e todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e
comerciais.

Valor Mensal: R$

Valor Total: R$

Validade da Proposta

Condições de Pagamento

Representante legal

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.6t3.121/000t-71
www.saofelix.mg.gov.br
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Prestação de serviços de consultoria
com suporte técnico especializado na
elaboração e implantação dos
procedimentos e rotinas do
Departamento de Recursos Humanos,
abrangendo orientação escrita,
pareceres e acompanhamento do envio
de dados aos órgãos fiscalizadores e
implantacão do e-social.

home office

-l

ITEM QUANT./
ÍrtEsEs DESCRTÇÃO DOS SERVIçOS

DE§ENVOLVIMENTO
EOS.TRABAL}IOS

PR. MENSAL
ÍRS)

PR. TOTAL
íR$)

@
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ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Licitatório No. 30/202í
Convite No.0212021
ContratoAdministrativono. 12021.

Termo de contrato que entre si celebram o
Município de São Félix de Minas e

tendo como objeto a
prestação de serviços de consultoria com
suporte técnico especializado na elaboração e
implantação dos procedimentos e rotinas do
Departamento de Recursos Humanos,
abrangendo orientação escrita, pareceres e
acompanhamento do envio de dados aos
órgãos fiscalizadores e implantação do e-socia!.

O MUNICíPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS . MG, Estado de Minas Gerais, CNPJ:
no.01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio, 236 - centro, nesta cidade,
CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Sr. Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no 115.661.376-08, residente
neste município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado,
a empresa inscrita no CNPJ/MF sob o no

localizada na(o) , neste
ato representada pelo seu Sr portador da
Carteira de ldentidade no expedida pela SSP/_, CPF no

doravante denominado CONTRATADO, com base no Processo
Licitatorio No. 30/2021, Modalidade Convite no: 0212021, e de acordo com a Lei Federal
no.8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, resolvem celebrar o
presente CONTRATO, observadas as cláusulas e condiçÕes a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Prestação de serviços de consultoria com
suporte técnico especializado na elaboração e implantação dos procedimentos e
rotinas do Departamento de Recursos Humanos, abrangendo orientação escrita,
pareceres e acompanhamento do envio de dados aos orgãos fiscalizadores e
implantação do e-social.

cLÁusuLA SEGUNDA REGTME DE ExEcuçÃo Dos sERVtÇos - A
CONTRATADA se obriga a executar os serviços referidos na cláusula anterior, na
modalidade "home office", e manter-se em compatibilidade com as obrigações
assumidas no contrato durante toda a sua execução, obrigaçÕes tais como as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório No. 3012021,
Convite No. 0212021.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: t33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 0L.673.121./0001-7t
www.saoÍelix. m g. gov. br
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2.1. A(o) CONTRATADA(O) deverá manter canais de comunicação, tais o:

telefone móvel e fixo, fax, e-mail para atender e prestar informações ao eà
Secretaria Municipal de Administração quando solicitado

2.2. Caso ocorra a necessidade de visitas no Município, o Contratante arcará com
todas as despesas de locomoção, alimentação e hospedagem.

CLÁUSULA TERCEIRA - ACRÉSCIMO - Se durante a realização dos serviços, objeto
deste contrato emergir a necessidade de execução de serviços eventuais a ele
relacionado e que não constem no objeto do Edital de Licitação, ficará o contratado
obrigado a aceitar, nas mesmas condiçÕes da proposta da licitação, os acréscimos de
até o limite de25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contratado.

3.í. A(O) CONTRATADA(O) quando em viagens a serviço do Município será
reembolsada(o) das despesas mediante comprovante e relatório circunstanciado.

3.1.1 As viagens a serviço do Contratante serão previamente solicitadas e autorizadas
pelo Senhor Prefeito.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA - O presente contrato terá seu início na data de
sua assinatura e se encerrará em 31 de dezembro de 2021.

cLÁusuLA QUINTA - PREÇO E CONDIçÕES Oe PAGAMENTO - Pela prestação de
serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$: _

, em parcelas mensais e consecutivas de R$ _ ,ao
final de cada mês, conforme proposta apresentada, referente ao Processo Licitatorio
No. 30/2021 , na modalidade de licitação Convite No. 0212021.

5.í. Pelo atraso no pagamento será imposta multa de 2o/o (dois por cento) ao mês
sobre o valor anual do contrato.

5.2. Os pagamentos dos serviços serão autorizados pela CONTRATANTE via sistema
bancário ou cheque nominal.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTES - Os preços acima acordados serão fixos e
irreajustáveis, nos termos da legislação que implantou o Plano Real, salvo o caso de
prorrogação do contrato, por interesse da contratante, conforme § 1o do art. 58 da Lei
Federal no. 8.666/93.

cLÁusuLA sÉTIMA - oBRtcAÇoES Do coNTRATANTE E coNTRATADA

7.1 São obrigações do(a) CONTRATADO(A)

7.1.1. Prestar os serviços com diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente as
normas pertinentes no Edítal;

7.1.2. Relatar, por escrito, ao chefe de gabinete toda e qualquer irregularidade
observada em virtude da prestação de serviços;

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEpr 35.275-000 - cNpl: 07.6t3.t27/000L-7L
www.saofelix. m g. gov. br @
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7.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municí
reclamações se obriga prontamente a atender;

7.1.4. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar
com a Administração Pública e apresentar sempre que exigido os comprovantes de
regularidade fiscal;

7.1.5. Ressarcir ao Município o valor correspondente ao pagamento de multas,
indenizaçÕes ou despesas a esta, imposta por autoridade competente, em decorrência
do descumprimento pela contratada, de leis, decretos ou regulamentos relacionados
aos serviços prestados;

7.1.6. Permitir ao Município fiscalizar os serviços já mencionados;

7.1.7. Não transferir a terceiros os serviços contratados;

7.1.8. dar sustentação técnica às atividades exercidas na administração municipal, com
a função de assessorar e prestar consultoria jurídica, consistente em análise e emissão
de pareceres jurídicos nos assuntos internos do Município;

7 .1 .9. acompan har os Processos Ad m i n istrativos d iscip I i nares ;

7.1.10. acompanhar os Processos Judiciais em todas instâncias dos Tribunais de
Justiça, Tribunal de Contas e demais órgãos competentes;

7.1.11 assessorar e prestar consultoria ao Prefeito e seu secretariado

7.2. Sáo obrigações da CONTRATANTE

7.2.1. manter equipamentos e software que permitam o cumprimento das tarefas do(a)
coNTRATADO(A);

7.2.2. disponibilizar servidores qualificados para atendimento das necessidades do(a)
coNTRATADO(A);

7.2.3. efetuar o pagamento nos valores e prazos estabelecidos na Cláusula Quinta
deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
CONTRATANTE garantirá o direito de ampla defesa e o contraditório à(ao)
CONTRATADA(O), antes aplicar as seguintes penalidades:

8.1. advertência;

8.2. multa nos seguintes percentuais

8.2.1.2% (dois porcento) sobre o valortotal do contrato, por infringência de qualquer
dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei Federal
n'9.298/1996.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: [33) 32469066 - cEP: 35.275-000 - cNPJ: 0L.613.t2t/oo}l-zL
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8.2.2. 2o/o (dois por cento) ao mês, sobre o valor total do contrato,
CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo na execução d
estabelecidos na sua proposta.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: [33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 07.613.72t/ooot-7t
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8.3. suspensão de participação em licitaçÕes e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos;

8.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - REScISÃo oo CONTRATO

9.í. A rescisão poderá ser:

9.í.1. determinada porato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos a seguir
enumerados:

9.1.1.í. não cumprimento de cláusula contratual, especificações ou prazos;

9.1.1.2. cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes e prazos;

9.1.1.3. lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a
CONTRATANTE a comprovar a falta de interesse do(a) CONTRATADO(A);

9.1.1.4. atraso injustificado no início dos serviços;

9.í.1.5. subcontratação total do seu objeto, a associaçâo do(a) CONTRATADO(A) com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato.

9.1.1.6. cometimento reiterado de faltas na execução;

9.1.1.7. decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

9.1.1.8. dissolução da sociedade ou falecimento do(a) CONTRATADO(A);

9.1.í.9. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATANTE, que prejudique a execução do contrato;

9.1.í.10. razÕes de interesse públíco de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão
CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

9.í.í.í1. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

9-1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e

W
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fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo admi
desde que haja conveniência da CONTRATANTE.

9.1.3. Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa do(a)
CONTRATADO(A), será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados,
quando os houver sofrido:

9.1.3.1. suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE , por ptazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo, em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizaçÕes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaçÕes e
mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;

9.1.3.2. atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou
executados, salvo, em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que,
sua decisão deverá ser comunicada por escrito à GONTRATANTE;

9.1.3.3. rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações e prazo acarretando as seguintes consequências:

9.í.3.3.í assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se
encontrar, por ato próprio da CONTRATANTE;

9.1.3.3.2. ocupação e utilização do local, instalação, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução do contrato, necessário à sua continuidade;

9.13f.3. execução da garantia contratual (quando exigida) para ressarcimento da
GONTRATANTE e dos valores das multas e indenizaçõesa ela'devidas.

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

GLÁUSULA DÉclMA - DAS PENALIDADES - Sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei Federal no. 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades,
asseguradas a prévia defesa:

í0.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:
191.1. ate 05 (cinco) dias, multa de 0,5%, sobre o valor da obrigação por dia de atraso;
10.1-2- superior a 05 (cinco) dias, multa de 1,50/o sobre o valoráaobrigação por dia de
atraso;

10.2. Pela inexecução totat ou parcial do Contrato;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.27s-000 - cNpJ: ot.6t3.lzt/oooL-7t
www. saofel ix. m g. g ov. b r t
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10.2.1. multa de 2% (dois), calculada sobre o valor do Contrato ou da
cumprida;
10.2.2. multa correspondente à diferença de preço resultante de nova
realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

licitação

10.3. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 10.2.1 e
10.2.2 será o do valor inicial do Contrato.

10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatorio, porém
moratorio e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a
acarretar à CONTRATANTE.

cLÁusuLA DEcTMA pRtMEtRA Dos REcuRSos oRÇAMENTÁRtos - As
despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta
da seguinte dotação constante no orçamento municipal para 2021:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA - A CONTRATADA ficaTá isenta
de prestar garantia para a execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉclMA TERCEIRA - o FORO - As partes contratadas elegem o Foro da
Comarca da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente
Contrato.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - DISPOSIÇOES FTNAIS - Fazem parte integrante do
presente Contrato, independente de transição, as condições estabelecidas no
instrumento convocatório e as Normas contidas na Lei Federal No. 8.666/93,
principalmente nos casos omissos.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas.

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG, de de 2021

nao

MARCOS ALEXANDRE GONçALVES SORDINE
Prefeito Municipal

NOME

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CONTRATADA

NOME:

CPF:

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 35.27s-000 - cNpJ: 0L.673.L2t/oool-zl
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLA.TURA

202021 .04122í 1 í 42.01 3.33903900000.1 00 (Ficha 48)
Secr. Mun. de Adm. e Gov/Administraçáoigestâo participativa,
transparente e eficiente/manutençáo do departamento de recursos
humanosioutros serviços de terceiros - Pessoa JurÍdica.

CPF

Testemunhas:
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ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO

Eu (NACIONALTDADE), (ESTADO CIVIL),
(PROFISSÃO), CPF Residente na Rua no:

na cidade de _, Estado de
representante legal da empresa
CNPJ DECLARO, para os devidos fins de prova junto
ao Processo Licitatório No. 3012021 - Convite No. 0212021 da Prefeitura Municipal de
São Felix de Minas para fins do disposto no inciso XXX|ll do art. 70 da Constituição
Federal, inciso V do ar1.27 da Lei Federal no. 8.666 de 21 de junho de 1993 e
posteriores alterações, que a referida empresa não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de
aprendiz.

Por ser verdade, firmo a presente em duas vias de igual teor e forma para um so efeito

de de 2021

Representante Legal

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPj: 0l.6t3.LZl/0001-7t
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ANEXOV

PROCESSO LICITATORIO N': 30/2021

CONVITE N":0212021

DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

CNPJ n' (nome da empresa),

(endereço completo), declara, sob as

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação

no Convite no: O2t2O21 da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências su perven ientes.

de de 2021

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

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.; (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: O1.6t3.12I/0001-71
www.saofelix.mg.gov.br @
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDrÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATORIO No: 30/202í
Gonvite No:0212021

A empresa
sob o no por intermedio 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 posteriores alterações, e que não está sujeita a quaisquer dos
impedimentos do § 40 deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos
utilizar o pazo previsto no art. 43, § 1o da Lei Complementar no. 123106, alterada pela
Lei Complementar n" 14712014, para regularização, estando ciente que, do contrário,
decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei
Federal no 8.666/93.

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

de de 2021

(Assinatura do representante legal)

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP:35.275-000 - CNP, : 07.613.121/0001-71
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