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EDTTAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADM|NISTRATIVO DE LICTTAÇÃO: No. 23t2021

PREGÃO PRESENCIAL: NO. 2212021

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
CONFORME INCISO I DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123106.
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Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
assessoria e consultoria técnica em gestão de convênios e serviços de assessoria
profissional para fins de atendimento às demandas de interlocução governamental
entre a Administração Pública Municipal e os Governos do Estado e Federal.

Forma de Licitação: Pregão Presencial.

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO pOR ITEM

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 23 dejunho de 2021às 0gh00.

Data e Hora para Término do Credenciamento: 23 de junho de 2021às 0gh00

Telefone para Contato: (33) 3246-9066(33) 3246-9106 (Sr.Witson Ferraz
Leonardo), ou e-mail licitasfm2017@qmail.com, onde pode ser consultado o Edital e
obtido cópia

Local: Rua Frei lnocêncio, n" 236, centro - Prefeitura Municipal de São Felix de
Minas - tUG.
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Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.225-000 -
CNPJ: 01.613.121t000í-71 www.saofetix.mg.gov.br



§Lr

§EG TTLffi
§§ §frIT"TA§

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.27s-oo0 -
CNPJ: 01.613.121 t0001-7 1 www.saofetix.mg.gov.br

o

ô
.b,
o

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMIN|STRATIVO DE LICITAÇÃO: No. 23t2021

PREGÃO PRESENCIAL: NO. 2212021

Forma de Licitação: Pregão Presencial

Tipo de Licitação: Menor Preço por item

Legislação Aplicável: Lei Federal no. 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal
no. 10.520/02, Decretos no 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a
modalidade de licitação Pregão e de no 14, de 18 de agosto de 200g, que
regulamentou o Sistema de Registro de Preços, conhecido pela sigla SRP, em
âmbito municipal, Decreto Federal no 7.892, de 13 de janeiro de 2013 e,
subsidiariamente, pela Lei Federal no. 8.G66/93 e suas alteraçÕes, pela Lei
Complementar no. 12312006 e alterações, Lei Municipal N" 021, de 10 de novembro
de 2010, que "lnstitui o Estatuto Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz
dispositivos específicos no Codigo Tributário Municipal, e dá outras providências" e
disposições gerais e especiais fixadas neste Editar e seus Anexos

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 23 de junho de 2021às 0gh00.

Data e Hora para Término do Credenciamento: 23 dejunho de 2021às 0gh00.

Telefax (33) 3246-9066/(33) 3246-9106 (Sr. Wilson Ferraz Leonardo), ou e-mail:
licitasfm2017@gmaiL com, onde pode ser consultado o Edital e obtido copia.

Local: Rua Frei lnocêncio, n' 236, centro - Prefeitura Municipal de São Felix de
Minas - MG.

PREÂMBULO

O Município de São Felix de Minas - MG, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 01. 613.12110001-71, por intermédio
do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para
conhecimento dos interessados, que no dia 23 de junho de 2021às 0gh00, na sede
da Prefeitura [/unícipal de São Felix de Minas/MG, sita na Rua Frei lnocêncio, no
236 - Centro - São Félix de Minas - Ívlc - CEP. 35.275-000 - Sala de Licitação,
estará procedendo o Protocoto para recebimento das propostas para o procedimento
licitatorio na modalidade de pregão presencial, do tipo MENOR PREÇO pOR ITEM,
tendo por finalidade o especificado no objeto informado no item 2 deste edital, cuja
direção e julgamento serão realizados pela Pregoeira e equipe de apoio, e em
conformidade com os preceitos da Lei 8.666/93, Lei 1O.S2OIO2 e as seguintes
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condições

O Edital poderá ser retirado gratuitamente em arquivo digital (o licitante deverá
fornecer mídia eletrônica pen drive, CD-ROM, etc.) ou copias mediante o
pagamento do custo das mesmas, das 08h00 às 11h00 e das 12h30min às 16h00,
de segunda a sexta-feira, na Sede da Prefeitura Municipal, na Rua Frei lnocêncio, n"
236, Centro, São Felix de Minas/lt4G - Sala de Licitação. Os envelopes contendo a
proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues no Setor de
Licitações, no endereço supracitado, na forma prevista neste Edital alé a data e
horário estipulados.

1.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo
Administrativo de Licitação no. 2312021, Pregão Presenciat no. 2212021, e
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa paru a Administraçáo Pública e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo de que lhe são correlatos.

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

í.3. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido
cuidadosamente examinados pelas licitantes, não se isentando do fiel cumprimento
de seu conteúdo, apos a apresentação da proposta, devido à omissão ou
negligência oriunda de alegação de desconhecimento, discordância de seus termos
ou interpretação equivocada de quaisquer de seus itens, já que oportunizado o
prévio esclarecimento, conforme disposto neste Edital.

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.275-ooo -
CNPJ. 01.613.121 t0001-7 1 wvyw.saofetix.mg.gov.br w

Entrega dos envelopes: Até 23 de junho de 2021às 09h00.

Abertura dos envelopes: no Setor de licitaçÕes, as 09h00.

1 - AUTORTZAÇÃO E FORMALTZAÇÃO
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1.5. Os anexos deste edital, compÕem os elementos necessários e ind
formalização das propostas pelas licitantes interessadas.

1.6. A presente licitação será conduzida pelo Presidente da CPL, assessorado pelos
membros da Comissão Permanente de LicitaçÕes, o recebimento das propostas e
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e
a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor caberá à Pregoeira, sendo
regida pela legislação aplicável mencionada no preâmbulo deste edital, consoantes
às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos e, mediante
as seguintes especificações:

2-OBJETOEEXECUÇÃO

2.1. Do objeto

2.1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
assessoria e consultoria técnica em gestão de convênios e serviços de assessoria
profissional para fins de atendimento as demandas de interlocução governamental
entre a Administração Pública t\íunicipal e os Governos do Estado e Federal.

2,2. Forma de execução

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

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

2.3. Do prazo

2-3.'1. O contrato a serfirmado com a licitante vencedora deverá tervigência ate 31
de dezembro de 2021, a partir da data de sua assinatura.

4. Do recebimento do objeto

2.4-1. O objeto da presente licitação somente será recebido após a verificação da
qualidade e atendimento às especificações constantes neste edital e seus anexos,
procedida à certificação da equipe designada pela Secretaria Municipal
Administração e Governo.

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp; 35.275-000 -
CNPJ: 01.613.121 t000í-71 www.saofetix.mg.gov.br w
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3 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. lmpugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o
5o dia útil, e por licitantes, até o 20 dia útil, que anteceder a abertura das propostas,
mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o e-mail
licitasfm2017@qmail.com, ou protocolizadas na sala da Comissão permanente de
Licitação, na sede desta Prefeitura (endereço constante do preâmbulo) no horário
das 08h00 às 11h00 e das 12h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira, dirigidas
ao Presidente da Comissão de Licitação (Decreto no 05 de 12 de janeiro de 2021),
que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado
pelo setor técnico competente.

3.2. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras
formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento
pelo Presidente da Comissão de Licitação, e que, por isso, sejam intempestivas.

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

3.4. A decisão do Presidente da Comissão de Licitação será enviada ao impugnante
por e-mail, e será divulgada no órgão oficial deste Município para conhecimento de
todos os interessados.

4 - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

4.í. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste
Edital e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das
propostas, deverão ser enviados por cidadão, até o 50 dia útil, e por licitantes, até o
20 dia útil anteriores à data fixad a para abertura da sessão pública, manifestando-se
preferencialmente por meio eletrônico, através do e-mail licitasfm2O17@qmail.com,
ou por protocolo no endereço constante do preâmbulo, das OShOO às 11h00 e das
'12h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira.

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

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-000 -
C N PJ : 01 .61 3.1 21 I 000 1 _7 1 wr,,vrrv. saofelix. m g. gov. br
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4.2.2. Termo de esclarecimento é o documento emitido pela Ad

contendo informações meramente esclarecedoras, ou correções formais do

instrumento convocatório que não causem alteração na formulação das propostas

ou em suas condições, de caráter meramente esclarecedor e/ou complementar, sem

necessidade, portanto, de reabertura do prazo inicialmente fixado.

4.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessária, poderá fazer
consultas técnicas à licitante por escrito, cujas respostas serão encaminhadas pelos

mesmos meios, desde que não impliquem em modificação de preços ou qualquer
outra alteração da proposta.

4.3.í. A resposta da licitante não implicará, em qualquer caso, na tácita aceitação da
Comissão Permanente de Licitação.

4.4. As informaçÕes e/ou esclarecimentos serão disponibilizadas no departamento
de licitaçÕes, quando se tratar de termo de retificação, serão encaminhados no e-
mail da licitante, caso informado.

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

5. DAS CONDTÇOES DE pARTtCtpAÇÃO E DO TRATAMENTO DTFERENCIADO
CONCEDIDO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR NO. '12312006 E POSTERIORES
ALTERAÇOeS.

5.1. Na presente licitação somente será permitida a participação de Microempresa
e/ou Empresas de Pequeno Porte, conforme artigos 47 e 48, inciso I da Lei
Complementar 1 2312006 e posteriores alterações.

5.2. Poderão paÉicipar deste Pregão Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte:

5.2.1. Que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,
constante deste edital e seus anexos, ressalvadas as hipoteses previstas no arl.43,
§1o. da Lei Complementar no.12312006 com suas posteriores alteraçÕes, no que se
refere à habilitação fiscal;

5.2.2 Somente poderão participar desta licitação as microempresas e empresas de
pequeno porte que desenvolvam em seu ramo de atividades o objeto desta licitação,
devidamente comprovado através de contrato social apresentando no ato de
credenciamento, nos termos do art. 48, l, por se tratar de contratação de itens cujos
valores estão até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
CNPJ: 01.613.12110001-71 www.saofelix.mg.gov.br il
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5.2.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão
diferenciado e preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que constarem na
firma ou denominação social as expressões "microempresa" ou "empresa de
pequeno porte", ou suas respectivas abreviações, "ME" ou "EPP", nos termos da LC
123t2006;

5.2.4. Para efeitos de participação das [Vicroempresas ou Empresas de Pequeno
Porte nesta licitação, nos termos do art. 3o, inciso l, da Lei Complementar no

12312006, são considerados.

5.2.4.1.Microempresa "ME" o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, que aufira, em cada ano/calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos sessenta mil reais);

5.2.4.2.Empresa de Pequeno PoÉe - "EPP" - o empresário, a pessoa jurídica, ou
a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
360.000,00 (trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhÕes e oitocentos mil reais).

5.3. É vedada a participação de empresa:

5.3.í. Que não se enquadre como ME e EPP, conforme Lei Complementar
no 12312006 e posteriores alterações.

5.3.2. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Públíca e suspensa, de
acordo com art. 87, lll da Lei Federal no 8.666/1993 e arl.70 da Lei Federal no

10.52012002, caso participe do Processo Licitatório, estará sujeita às penalidades
previstas no art. 97, parágrafo único da Lei Federal 8.666/g3;

5.3.3. Que esteja suspensa de licitar junto ao município de São Félix de ttíinas - MG;

5.3.4. Que esteja reunida em consórcio ou coligação, pois consideramos que a
formação de consórcio prejudicaria o caráter competitivo do certame para esse
objeto;

5.3.5. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma
licitante.

5.3.6. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, sendo que o tUunicípio de São Félix de Minas -
tMG não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do Processo Licitatório.

5.3.7. Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEp: 3S.27S-OO0 -
CNPJ: 01.613.121t0001-71 www.saofetix.mg.gov.br
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5.3.8. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alterações, licitantes que se
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no art. 30 da referida Lei.

5.3.9. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia (exceto por fac-simile) autenticada por meio
de cartorio competente, ou publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por
copia, desde que acompanhada do original para conferência e autenticação pela
Pregoeira.

5.3.í0. O representante legal deverá apresentar-se à Pregoeira, na data, hora e
local estipulados neste instrumento convocatorio munido dos seguintes documentos:

Procuração Específica e RG, em se tratando de socio da empresa deverá
apresentar documento que comprove a condição de socio;

Envelope no 1 - Proposta de Preços.

Envelope no 2 - Documentos de Habilitação.

5.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta LlctrAÇÃo:

5.4.1. Servidor de qualquer Orgão vinculado ao Município de São Felix de Minas -
[/lG, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável
técnico.

5-4.2 Não será admitida nesta Licitação, a participação de empresas ou instituiçÕes
distintas, através de um único representante.

5.4.3. Não serão admitidas a subcontratação, as cessões ou transferências parciais
ou totais do objeto.

5.4.4 Apos a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentação de
Habilitação e a Proposta de Preços, em nenhuma hipotese será concedidó prazo
adicional ou permissão para a ínclusão ou apresentação de documentos ou
informações que deveriam constar dos envelopes Oe nâoititação ou propostas,
exceto nos casos previstos no art. 48, da Lei Federal das Licitáções, a critério da
Adminístração.

5.4.5. Decorrido o prazo legal para protocolo dos envelopes, não será permitida a
participação de retardatários.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 35.27s-000 -
CNPJ: 0't.613.121 t00A1-7 1 www.saofelix.mg.gov.br
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6 - CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTACÃO

6.1. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatorio.

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um
mesmo grupo econÔmico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única
proposta. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas
propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo
Município.

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

6.4. Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da
licitante, o credenciado entregará a Comissão:

6.4.1. Documento de identidade de fe pública;

6.4.2. Se representa nte (preposto/procu rador) :

6.4.2.1. Copia autenticada do contrato social;

6-4.2-2. Estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante;

6.4.2-3. Procuração Pública ou Particular com firma reconhecida, com poderes
específicos para representar a empresa na Licitação em todas as suas iases, e
todos os demais atos, em nome da Licitante. (Confoime Modelo Anexo Vlll);

6.4.2.4. Cópia da cédula de identidade;

9:4 2 5 Declaração de pleno atendimento aos Requisitos de Habilitação. (Conforme
Modelo Anexo V);

6.4.3. Se diriqente/proprietário :

6.4.3.1. Copia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente
da licitante, no qual estejam expressos os seus poderes prr" 

"ràrcer 
direitos e

assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

6.4.3.2. Cópia da cédula de identidade;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-ooo _
CNpJ: 01.613. 12110001_71 wrrvw.saofelix.mg.gov.br
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7 - SESSÃO

7.1. lmpreterivelmente até a data, hora e local referido no Preâmbulo do presente

Edital, as empresas licitantes, deverão protocolar sua documentação de habilitação,
bem como, proposta de preços, em envelopes lacrados, distintos e não
transparentes, com as identificaçÕes na parte externa, de acordo com o subitem 7.2

deste Edital, sob pena de não serem aceitos pela Comissão Permanente de
Licitação.

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

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

Envelope A - Proposta de Preços

A Prefeitura lt/unicipal de São Felix de ]ríinas

Rua Frei lnocêncio, n'236 - Centro - São Félix de [\Iinas - MG

Processo Licitatório No:2312021

Pregão Presencial para Registro de Preços No:2212021

Envelope B - Documentos de Habilitação

A Prefeitura Municipal de São Felix de [\íinas

Rua Frei lnocêncio, n'236 - Centro - São Félix de lt/inas - tMG

P rocesso Licitatorio No'.23 12021

Pregão Presencial para Registro de Preços No:2212021

7.3. Para fins de aoil da fase de habilitacão do certa licitatório, todos
os documentos deverão ser rubricadas pelo(s) representante(s) leqal (is) da
empresa e numera em ordem crescente (conforme o descrita neste
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edital).

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
CNPJ: 01.613.121 10001-7 1 wivw.saofetix.mg.gov.br @



§*0 pÊ1ffi
§§ ftfirr*A§

Í ui
ã
ou

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

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

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

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

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

7.8. Para efeito de remessa pelos Correios, os envelopes (distintos e individuais) de
Documentação de Habilitação e Propostas, poderão ser acondicionados em um
único invólucro, desde que no sobrescrito venha expresso seu conteúdo,
identificando a licitação a que se refere, data e horário para abertura, sob inteira
responsabilidade do licitante.

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

8. DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO 02}

8.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser entregues em 01
(uma) via, preferencialmente numerados sequeÀcialmente, rubricados em todas as
suas páginas por representante legal da licitante ou preposto e preferencialmente
acompanhando o rol dos documentos entregues, devendo ser apresentados:

8.í. í. Em original, ou;

8.1.2. Copia autenticada por Cartorio, ou;

8.1.3. Copia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura,
para conferência por membro da comissão peimanente dé Licitações, ou;

8.2. A documentação exigida deverá estar atualizada, legível e em condíçÕes de
análise por parte da Pregoeira.

8'3. A documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente
com o número do cNPJ, e endereço respectivo, conforme abaixo:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-000 -
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8.3.1. Se a licitante for amatriz, todos os documentos deverão estar em
matriz;

8.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas
em nome da matriz;

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

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

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

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

8.6.í. Habilitação Jurídica;

8.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.6.3. Qualificação Econômico-Financeira;

8.6.4. Documentação Complementar.

9. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURIDICA

9.1. Cédula de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CpF) do sócio ou
representante legal;

9.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

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

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

9'5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-oo0 -
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9.6. Decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir ou Certificado
de Registro Cadastral - CRC compatível com o ramo do objeto da Licitação;

10. DOCUMENTACÃO RELATIVA DADE FISCAL E TRABALHISTA

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

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

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

10.4. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou
sede do Licitante, sendo:

10.4.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente
do Estado;

',0.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente
do tt/unicípio;

í0.5. Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título Vll-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, (Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT) de acordo com a
Lei no 12.440 de 07 de julho de 2011.

10.6. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos
termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 200G e posteriores
alterações, deverão apresentar declaração (conforme modelo anexo).

10.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no
envelope de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal mesmo
estando vencidas, todavia, eventual restrição poderá ser sãnada apos o julgamento
das propostas de preços, como condição paru a assinatura do contrato, na forma da
Lei Complementar no 123106 de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alteraçÕes.
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11.1. Certidão negativa de pedido de falência, recuperação de crédito ou insolvência
civil, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a
60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo
não constar do documento. No caso de sociedade(s) civil(s), deverá ser apresentada
a certidão negativa de distribuição de processos civis, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica. No caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar
certidão de objeto e pé, esclarecendo o posicionamento da(s) ação (ões).

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

í2.í. Atestado de Capacidade Técnica, em nome do licitante, com aptidão para o
desempenho de atividades pertinentes e similares ao objeto do presente edital,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
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13.

13.1 . Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de
habilitação, nos termos do artigo 32, § 20 da Lei Federal no 8.666/93, de que não foi
declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum orgão público, Federal,
Estadual ou Municipal e, que concorda com todos os termos e condições do
presente edital e dos seus anexos, obtendo para sí, sob sua própria
responsabilidade, os riscos e ônus de todas as informações que possam ser
relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e adjudicação do objeto, se
vencedora da licitação. (conforme modelo anexo V);

13.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com
menos de 18 (dezoíto) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos, nos termos do inciso XXXlll do art. 70 da Constituição Federal; (conforme
modelo anexo lV);

13.3. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação
complementar deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.

13.5. Os documentos relacionados nos itens 09, 10, 11 12 e 13 poderão ser
substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, em vigor na data da
realizaçáo do Pregão, desde que expressamente indicados no referido cadastro.

13.6. A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou
instrumento público ou particular de procuração, ou Carta de Credenciamento, com
vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos documentos.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 35.275-000 -
CNPJ: 01.613.121 10001-71 www.saoÍelix.mg.gov.br W
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13.7. No caso de não constar no CRC do Município quaisquer docume
nos itens 09, 10, 1 1 12 e 13, o licitante deverá complementar a documentação
exigida.

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

í3.9 A Pregoeira e a equipe de apoio efetuarão consulta ao sife da Receita Federal
para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente,
confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet,
junto aos siÍes dos orgãos emissores, para fins de habilitação.

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

13.10.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;

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

13.10.3. Se o licitante for matriz, ê o executor do contrato for filial, deverão ser
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;

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

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

13.12. A Microempresa - tME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos
comprobatorios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma
restrição.

13.13. Havendo restrição nos documentos comprobatorios da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que a empresa for declarada vencedora do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério do Município, para regularização da documeniação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidÕes negativas
ou positivas com efeito de negativa.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-000 -
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13.14. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal d
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira.

13.15. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias
úteis inicialmente concedidos.

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

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

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

13.19. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste edital
ou a sua ausência, inabilitará o licitante.

14.1. A Proposta de Preços deverá ser assinada pelo responsável legal da licitante,
ou pessoa legalmente habilitada (procuração lavrada em Cartório ou particular
com firma reconhecida em CaÉório), em envelope lacrado, identificado com o no
02 em 01 (uma) via, digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou
entrelinhas, e deverá obedecer aos requisitos desta licitação e ao modelo de
Proposta de Preços, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

14.2. Estar datada, assinada e identificada (nome e cargo) em sua parte final, bem
como, rubricada em todas as folhas, pelo representante legal da licitante;

í4.3. lndicar os preços unitários em algarismos arábicos, com no máximo duas
casas decimais. Preço total expresso em algarismos arábicos e por extenso, em
moeda corrente Nacional;

14.4. Prazo de validade, não inferior a de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de abertura da Licitação;

14.5- Nos preços propostos deverão estar computadas todas as despesas
necessárias, inclusive custo de materiais, de transportes, de instalaçÕes,
equipamentos, depreciações, mão de obra, impostos, encargos sociais e
trabalhistas, remuneraçÕes, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa
remuneração dos serviÇos ;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-000 -
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14.6. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no
parte, as disposições deste Edital;

14.7. Serão considerados inadequados, desta forma desclassificados, preços
simbólicos, irrisorios (inexequíveis), de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com
os praticados no mercado e com distorções significativas;

14.8. tt/esmo que não seja referenciado na proposta, sempre será entendido que
nos preços constantes da proposta, deverão estar inclusos todos os impostos, taxas
vigentes na legislação brasileira, bem como, todos os custos diretos e indiretos,
inerentes;

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

í5. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

15.í. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pela Pregoeira e
realizada de acordo com a Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002 com
aplicação subsidiária da Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores, em
conformidade com este Edital e seus Anexos.

15.2. No local e hora estabelecidos neste Edital, antes do início da sessão, será
realizado o credenciamento dos interessados e recebimento dos envelopes.

í5.3. Declarado encerrado o credenciamento e aberta da sessão pela pregoeira,
não mais serão admitidos novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos
envelopes.

15.4. ou
creden d S !ista

ou eda e

16 . JULGAMENTO

í6.í. o critério de julgamento será o de menor preço por item.

16-2- A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão,
com a-divulgação das propostas de preços recebidas e em consonâncía com as
especificaçÕes e condiçôes detalhadas pelo edital;

í6.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;

16.4. A Pregoeira oficial selecionará a proposta de menor preço e aquelas que
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10;/, ldez por cento),

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 35.27s-oo0 -
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relativamente à de menor preço, ou na impossibilidade de obter-se pelo m
(três) propostas nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas
subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos,
conforme especificados nos lncisos Vll e lX do artigo 40 da Lei 1052012002, a saber:

Art. 40 A fase externa do pregão será iniciada com a convocaçáo dos
interessados e observará as seguintes regras:

()

Vlll - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os
das ofertas com preÇos até 10o/o (dez por cento) superiores àquela
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação
do vencedor;

()

lX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condiçóes definidas
no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o
máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos;

16.5. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, a Pregoeira
selecionará todas as propostas em condiçÕes de igualdade para a etapa competitiva
de lances verbais, conforme parágrafo 20 do artigo 45 da lei Federal 8666/1993, /n
verbis:

§ 20 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após
obedecido o disposto no § 20 do art. 30 desta Lei, a classificação se

lTÍ;[jISX'3!il"Si;§3i*J?]i[ãl,Xü1i"Il;i;ff.:i*todos

16:6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condiçÕes do
edital e estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá
ser aceita, devendo a Pregoeira negociar, visando obter preço melhor.

16-7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira
poderá suspender a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não
superior a 08 (oito) dias úteis, para o recebimento de novas propostas, conforme
parágrafo 30 do artigo 48 da lei 8.G66/1993, a saber:

§ 3o Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das
causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a
redução deste prazo para três dias úteis.

í6.8. Apos a classificação das propostas, a Pregoeira fará a divulgação, convocando
os proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 3s.275-0oo -
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selecionada de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e
ordem decrescente.

16.9. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do
menor valor anteriormente registrado. A Pregoeira Oficial poderá determinar valor
mínimo para os lances.

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

16.11. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

16.12. Sendo aceitável a oferta, será verificado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o
atendimento das condiçÕes habilitatorias deste licitante, com base na documentação
apresentada.

16.13. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pela Pregoeira,
com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.

16.14. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
do Edital, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste
Edital com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.

í6.15. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condiçÕes e
exigências deste Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados
para a Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados
pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.

16.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.

16.17- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente às sanções administrativas constantes deste Edital.

16.17- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

16.í9. Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições
constantes deste edital e seus Anexos, devendo estar previstos todos os custos com
tributos, taxas, fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes ou
necessárias à efetivação da execução do contrato.
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17. CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICADAS DAS PROPOSTAS

17.1. Serão desclassificadas as propostas que: descumprirem os
estabelecidos neste Edital e seus Anexos;

requisitos

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

1 7.3. Apresentarem proposta alternativa;

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

í7.5. Forem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos;

17.5.1. Se a Pregoeira entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará
prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de planilha
de custos, justificativas e demais documentos comprobatórios.

17.5.2. Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será
desclassificada, sujeitando-se o licitante às sançÕes legais.

í7.6. Na hipotese de redução do valor da proposta de preços escrita inicialmente
apresentada e os lances ofertados, a vencedora deverá apresentar nova
proposta escrita, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com os valores
recalculados proporcionalmente com o informado na Planilha de Preços.

17.7. Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances,
apos aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar no 123/06,
ofertar o menor preço.

17.8. No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do
licitante, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às
exigências deste Edital.

17.9. Nessa etapa a Pregoeira, também, poderá negociar o preço com o licitante,
para que sejam obtidas melhores condições para o tt/lunicípio.

17.10. Será lavrada ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma
disponível para consulta.

í8. RECURSOS E CONTRARRAZÕES

í8.1. Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção
de recorrer contra decisÕes da Pregoeira, após a declaração do vencedor, Áos
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termos legais, deverão apresentar suas razões no prazo único de 03
úteis, a partir do dia seguinte ao término do prazo para manifestação.

í8.2. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

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

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

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

í8.5.í. Ser dirigído ao Prefeito Municipal, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 3
(três) dias úteis, conforme estabelecido no item 18.1 deste Título;

18.5.2. Ser encaminhado para o endereço eletrônico licitasfm2017@gmatL com, com
assinatura digital, fac-símile, correio ou ser protocolizado na satã Oa Comissão
Permanente de LicitaçÕes, em uma via original, datilografada ou emitida por
computador, contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa,
rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal oú credenciado do
licitante, acompanhado de copia do documento de identificaçãó e CpF do signatário
e comprovante do poder de representação legal.

18.5.3. A Pregoeira não se responsabilizará por razões ou contrarrazões
endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e que, por isso,
sejam intempestivas ou não sejam recebidas

í8.5.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

18.5.5. O recurso será apreciado pela Pregoeira, que poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, õu, nesse mesmo ptazo, fazê-lo subir
devidamente informado à autoridade superior, que decidirá no'prazo de S (cinco)
dias úteis, contado do recebimento.

í8.5.6. A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio depublicação no órgão oficial deste ttíunicípio e encaminhada aos iãteressados.

í8'5'7. Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem serdirigidos ao Prefeito Municipal, protocolizaãos na Preféitüra Municipal, no prazo de05 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados nos subitens acima.
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19. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19.1. lnexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante
vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento
licitatorio.

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

20. CONTRATO

20.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as
penalidades previstas na Lei n. 8.666 de 21.06.93 e suas alteraçÕes posteriores.

20.2. E facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Termo
Contratual no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto a preço, e assim
sucessivamente.

20.3. A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e
formalizar-se-á nos termos previstos pela Lei no. 8.666, de 21.06.93 e suas
alterações.

20.4. O Município se reserva o direito de revogar o procedimento licitatorio e rejeitar
todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer
direito a indenização ou ressarcimento.

20.5. Os Contratos decorrentes deste Edital poderão ser alterados, devidamente
justificados, conforme Art. 65, da Lei Federal no 8.666/93.

20.6. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido conforme disposto no inciso
l, alíneas "a' e "b" do artigo 73, da Lei Federal no 8.666/93 (Licitações e Contratos
Administrativos).

20.7. Na hipotese da Administração não assinar Contrato com a empresa ou com
outra, na ordem de classificação no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam desobrigadas
de quaisquer compromissos assumidos.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEp: 35.275-000 -
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20.8. Extinção Antecipada Do Contrato

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

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipoteses elencadas na Seção
V, art. 78, incisos I a Xlll, da Lei Federal no 8.666/93, com suas alteraçÕes.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitação, desde que haja conveniência para a administração.

c) Judicial, nos termos da legislação.

21. PRESTACÃO DOS SERVIÇOS

21.1. O prazo paru a execução dos serviços inicia-se a partir da expedição da
Ordem de Serviço indo até o exaurimento dos serviços, ressalvados os motivos de
força maior.

2'1.2. O acompanhamento e fiscalização técnica da execução dos serviços serão
realizados por responsável da Secretaria Municipal de Administração e Governo,
que indicará um gestor do contrato, que será responsável pelo acompanhamento e
fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando
as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os
resultados previstos no contrato e o Artigo 67 da Lei 8666/93: "Á execução do
contrato devera ser acompanhado e fiscalizado por t)m representante da
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para
assisÍr-/o e subsidia-lo de informações pertinentes a essa atribuição".

21.3. O representante da Administração anotará em registro proprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

21.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.

22. FO DEP

22.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis da entrega dos
serviços, mediante apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão
contratante.

22.2. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreção será devolvida à Contratada e
seu vencimento ocorrerá em dez dias após a data de sua apresentação válida.

22.3. O pagamento será feito através de deposito bancário em nome da empresa

Rua Frei lnocêncio, 236 * centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-ooo -
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vencedora, através da conta indicada na proposta de preços.

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

23. PENALIDADES

23.1. A recusa pelo licitante em prestar os serviços constantes na adjudicação,
acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

23.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos serviços, acarretará
a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo
de 10o/o (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

23.3. Nos termos do artigo 70 da Lei no 10.520, de 17 de julho de2002, o licitante,
sem prejuízo das demais cominaçÕes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal
ou [Vlunicípios, e descredenciado do Cadastro do [\Iunicípio, nos casos de:

23.3.1. Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;

23.3,2. Apresentação de documentação falsa para participação no certame;

23.3.3. Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;

23.3.4. Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;

23.3.5. Comportamento inidôneo;

23.3.6. Cometimento de fraude fiscal;

23.3.7. Fraudar a execução do contrato;

23.3.8. Falhar na execução do contrato.

23.4. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas
justificativas, nos termos do que dispÕe o artigo 87, "caput", da Lei no 8.666/93.

23.5. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o
caso.

23.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
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24.1. Os recursos orçamentários para custear a despesa estão devidamente
previstos no orçamento municipal, conforme dotação exposta abaixo:

25 . DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

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

25.2. Relatar, por escrito, a Secretaria de Administração e Governo toda e qualquer
irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

25.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitadas pela Prefeitura, cujas
reclamações se obriga prontamente a atender;

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

25.5. Ressarcir à Prefeitura 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;

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

25.7. Não transferir a terceiros os serviços contratados;

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

26 - OBRTGAÇOES DO CONTRATANTE

26.1. Dar ciência à Contratada, imediatamente, sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu
correto cumprimento.

26.2. Acompanhar e fiscalizar o contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da contratada.
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26.3. Pagar os valores contratados no prazo e nas condições contratuais

26.4. Rejeitar, no todo ou em parte o fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

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

26.6. Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pela
Prefeitura para execução dos serviços pela licitante vencedora.

27. DISPOSIÇOES GERATS

27.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçÕes nele
contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a
rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais
cabíveis.

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

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

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

27.5. A Pregoeira, no interesse do Município, poderá adotar medidas saneadoras,
durante o certame, e relevar omissÕes e erros formais, observadas na
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a
instrução do processo, conforme disposto no § 3", do art.43 da Lei no 8.666/g3.

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

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

27.8. Poderá ser apresentado o original para autenticação da copia pela Pregoeira
ou Equipe de Apoio, ou cópia autenticada por cartorio.
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27.9. As decisÕes do Prefeito e da Pregoeira serão publicadas no órgã
t\íunicípio (quadro de avisos da Prefeitura), quando for o caso, podendo ser apliCádo
o disposto no § 1o, do art. 109 da Lei n.o 8.666/93.

27.10. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral
dos termos e condiçÕes inseridas neste edital, bem como das demais normas legais
que disciplinam a matéria.

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

27.12. O Município poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo,
os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

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

28.14. São anexos deste edital:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo ll - Modelo da Proposta de Preços;

Anexo lll - Declaração (cumprimento ao artigo 7o, inciso XXXII! da CF) e
Atendimento ao Art.27,|V da Lei no 8.666/93 e alterações;

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

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

Anexo VI - Minuta de Contrato;

WILSON F LEONARDO
Presidente da CPL
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Copia do Termo de Referência.
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TERMO DE REFERENCIA DE LICITAÇÃO PUBLICA

Modalidade Sugerida: PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Sugerido: MENOR PREÇO POR ITEM

RESUMO DO OBJETO SUGERIDO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica

em Gestão de Convênios e serviços de assessoria profissional para fins de atendimento as demandas

de interlocução govemamental entre a Administração Pública Municipal e os Govemos do Estado e

Federal.

Requisitante: Chefe de Gabinete

Ll . NAL

J.o I

U
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Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a es

Edital ou estar à disposição do licitante para consulta.

2- OBJETO

c

§§ A§

1. TNTRODUÇÃO

Tendo em vista o disposto no art. 8o, inc. II, do Decreto n" 3.55512000, para licitação na modalidade

Pregão, apresento a seguir estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar
a avaliaçáo do custo pela Administração, 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.

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

Permanente de Licitação de São Félix de Minas elaborar o ato convocatório e formalizar o processo

administrativo de licitação para o objeto abaixo especificado, assegurando ao requisitante a eficácia
da sua pretensão. No Termo de Referência, o solicitante apresenta sugestões básicas sobre os

procedimentos administrativos mais comuns nas licitações públicas municipais.

O atendimento aos requisitos estabelecidos neste Termo de Referência evitará equívocos nas

compras e contratações futuras, pois reproduz as diretrizes e as exigências previstas nas Leis que

disciplinam o processo formal de licitações públicas, conjugado com a Lei Complementar no. 101,

de 04 de maio de 2000.

As sugestões e solicitações constantes deste Termo de Referência são de responsabilidade do
requisitante. Contudo, o não acatamento por parte da CPL na elaboração do Ato Convocatório
poderá não atender plenamente ao objeto pretendido.

O Termo de Referência deverá fazer parte do processo licitatório e estar à disposição dos licitantes
interessados, uma vez que o Termo de Referência define, detalha e justifica a contratação de forma
precisa, bem como os critérios para aceitação 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.

P,r)
.b,
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE

01

Assessoria de Convênios e gerenciamento dos sistemas de
convênios, com operação e monitoramento de todos os
sistemas de convênios estaduais e federais

Mês 06

02 Assessoria de interlocução governamental presencial (Belo
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3 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto consiste na prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria para orientação e

acompaúamento dos convênios pertencentes do Município, para cumprimento das determinações

da Constituição Federal e demais instrumentos legais pertinentes as demandas Município.

3.1 Assessoria de Convênios e gerenciamento dos sistemas de convênios
o Auxílio a administração municipal junto aos órgãos e entidades, que compõem a

Administração Pública Federal e Estadual

o Elaboração e acompanhamento das propostas e dos planos de trabalho, visando a

celebração de convênios e instrumentos similares com órgãos e entidades que compõem a

Administração Pública Federal e Estadual
o Execução correta da aplicação dos recursos e prestações de contas dos recursos oriundos
de instrumentos firmados
. Operação e monitoramento dos respectivos sistemas informatizados de convênios dos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal e Estadual

3.2 Assessoria de interlocução governamental presencial e recuperação de recursos de
Fundo a Fundo
o Interlocução/interface das demandas de todas as Secretarias Municipais, por equipe
presencialmente em Belo Horizonte/IVlG e Brasília/DF, com objetivo de articulação e gestão de
oportunidades para todas as secretarias municipais.
o Interlocução/interface das demandas de todas as Secretarias Municipais, poÍ equipe
presencialmente em Brasília.
o Acompanhamento e recuperação de recursos dos fundos municipais de Educação, Saúde e
Assistência Social junto aos respectivos fundos nacionais, presencialmente em Brasília/DF.

4. JUSTIFICATIVA

Dispõe a Constituição Federal no art. 37, inciso XXI, que a administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá,
ressalvados os casos especificados na legislação, a contratação de obras, serviços e

alienações mediante processo de licitação pública, e ainda, em
União tem a competência privativa para legislar sobre o assunto.

que a
lGlN,,.-

"?A
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) g\ardar e aplicar os

recursos públicos, e ainda de executar a receita orçamentária. As Transferências de Recursos

Intragovernamentais compõem a receita municipal e são realizadas por meio de parcerias celebradas

entre os entes govemamentais, com condições pré-estabelecidas nos termos de convênios, termos de

compromisso, tennos de cooperação, contratos de repasse, e similares.

Os recursos recebidos devem guardar consonância com os projetos e programas previstos no PPA e
LOA. Para isso, é necessário o planejamento, a execução e o acompanhamento técnico adequado.

para gararfiir a correta e eficiente aplicação dos recursos recebidos, e ainda buscar ampliar a receita

municipal.

A drástica queda dos repasses aos municípios, sobretudo do FPM, inviabiliza a realização de obras

com recursos próprios. Portanto, a transferência de recursos do Orçamento Geral da União e dos

Estados, reahzada por meio de parcerias de interesse comum, passou a ser uma fatia indispensável
para incrementar a receita do município de São Félix de Minas e possibilitar arealização de projetos

e aquisições de maior valor, como: pontes, pavimentação, prédios públicos, casas populares, obras

de saneamento, máquinas e veículos, além de programas criados pelos entes federativos.

Portanto, a Gestão de Convênios e Contratos de Repasse e Instrumentos Congêneres passou a ser
uma área de fundamental importância para as prefeituras, e que precisa de uma atenção muito
especial por parte dos gestores municipais.

No entanto, o processo de desburocratizaçáo inseriu na administração pública profundas mudanças
tecnológicas com a implantação de diversos sistemas informatizados como o SICONV (Portal de
Convênios do Governo Federal), e SIGCON - Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Minas
Gerais, e, ainda, sistemas de monitoramento de execução de obras dos órgãos concedentes como
SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras do Fundo Nacional de Saúde, SIMEC-Sistema
Integrado de Monitoramento e Execução e Controle do Ministério da Educação, entre outros.

Para pleitear os recursos junto aos órgãos concedentes bem como paÍa a sua aplicação, é necessário
observar a normatização por uma vasta legislação dentre elas a Portaria Interministerial No 507, d,e

24 de novembro de 201 1, que Estabelece norÍnas para execução do disposto no Decreto no 6.1 70, de
25 dejulho de 2007, que dispõe sobre as norÍnas relativas às transferências de recursos da União
mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial no l2Tl}y'rPI}y'rF/CGU,
de 29 de maio de 2008 e dá outras providências; Instrução Normativa/STN no 1, de i 5 de janeiro de
1997 e suas alterações, que disciplina a celebração de convênios de naturezafinanceira que tenham
por objeto a execução de projetos ou realização de eventos e dá outras providências.

O pleito de recursos federais e estaduais se dá por apresentação de propostas, pela prefeitura, aos
órgãos concedentes, que, por sua vez, analisa a sua viabilidade sob os aspectos técnicos, físico e
financeiro, e se aprovada, culmina na celebração do termo. o fluxo lnlcla se no

CONFERE

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33)
o
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Ao Município de São Felix de Minas se incumbe a
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enquadramento da proposta, passando pelas fases de:

prestação de contas. Os procedimentos são executado

r§

de trabalho, execução e

snoSI , no caso de transferências de

,)
F,
o
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recursos da União, e no SIGCON, no caso de transferências de recursos do Tesouro Estadual

Estudos indicam que a maioria dos municípios brasileiros deixa de receber recursos por meios das

transferências voluntárias (via convênio ou contrato de repasse), por inadimplência junto aos órgãos
concedente, relativa a outros convênios que não foram executados de forma correta, e tiveram suas

prestações de contas rejeitadas ou reprovadas.

O Município de São Félix de Minas não possui, em seu quadro de servidores, profissional
qualificado para gerir o processo de captação de recursos e a execução dos convênios nos moldes
determinados, tornando evidente e indispensável a contratação de profissional ou empresa que

esteja tecnicamente qualif,rcada para tal, tendo em vista que a gestão eficiente e qualificada dos
Convênios, Contratos de Repasse e Instrumentos Congêneres irá contribuir para ampliar a receita
municipal, correta aplicação dos recursos, a aprovação das contas dos recursos transferidos, e por
fim que o seu objetivo social seja alcançado.

Mediante estas considerações legais expostas acima, faz-se necessária a dos serviços

São Felix deora pleiteados para assessorar e acompanhar os trabalhos
Minas durante o exercício de 2021. lGlN,.._

o

s DA EXECUÇÃO DOS SERVrÇOS:

5.1. Os serviços serão prestados com a presença de profissional na da Prefeitura Municipal por
pelo menos 08 (oito) horas semanais, em data a ser previamente agendada pela Administração
Pública municipal.

5.2. SUPORTE POR SOFTWARE ONLINE fornecido pela empresa contratada para
gerenciamento de demandas, com ênfase na diligência e evolução das interlocuções continuadas
entre a Prefeitura Municipal de SÃO FELIX DE MINAS/MG, o Governo do Estado e o Governo
Federal.

Especificações do Sistema:

' Sistema de tecnologia da informação (T.I.) que inclua o apoio permanente de programadores
para controle e avaliação da relação governamental entre os entes federados e a Prefeitura, os
encaminhamentos, as providências e o monitoramento de demanda por demanda;
. Comunicação deliberada integrada com webmails cadastrados;

' Fomecimento de cópia das diligências para cada um dos fundos e canais institucionais em
curso, endereçados às respectivas secretarias demandantes;

' Liberação da licença de uso do web software, permitindo também a interlocução com os
representantes em cada esfera de governo, com respostas em tempo real, push de mensagens e e-
mails automáticos;

' Plataforma 100% web, responsivo a mobile, tablet, notebook e PC, permitindo ainda o
gerenciamento inteligente das demandas, distinguindo-as por prioridade, status, observações,

\.
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CNPJ: 01 .613.121 IOOOI-71 www.saofelix.mg.gov.br

a.



^
.: .



I§
o

dentro dos

lffim os preços
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prazos, custos, anexos, percentual de meta física, e com a variável de
tempo mês a mês e opções de exportaçáo paru o office ou

6. FORMAÇÃO EBALTZAMENTO DE PREÇOS

6.1. Os valores máximos estimados paÍa as contratações são

7 DOS PRAZOS:

7-1 O contrato vigorará até 3l de dezembro de 2021, com eficácia legal a partir de sua
assinatura. Nos termos do previsto no inciso IV do artigo 57 dalei no 9.666193 , o prazo de vigência
do contrato poderá ser proÍrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite permitido por Lei.

§â0

por meio de termo aditivo a ser firmado entre as partes,
padrões de qualidade exigidos e que o valor cobrado
praticados pelo mercado.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS:

. )r

ol
c

v

desde que os

0

8,1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada, sem emendas, rasuras ou entreliúas, datada
e assinada na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante, devendo
constar:

a) Valor mensal dos serviços e valor por Item;

b) Prazo de Validade da Proposta, não inferior a 60 dias, a contar da apresentação;

c) O pagamento dos serviços contratados será através de Transferência Bancaria em nome da
licitante vencedora mediante depósito em conta, quando deverá constar, o nome do Banco e da
agência e número da conta corente do licitante ou por cheque ao portador.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 35.275-000 -
CNPJ: 01.ô13.121 lOO01-21 www.saofelix.mg.gov.br

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

0t

Assessoria de Convênios e gerenciamento
dos sistemas de convênios, com operação e
monitoramento de todos os sistemas de
convênios estaduais e federais

Mês 06
3.666,66 22.000,00

02

Assessoria de interlocução governamental
presencial (Belo Horizonte e Brasília) e

recuperação de recursos de Fundo a Fundo
(Educação, Saúde e Assistência Social)

Mês 06 2.766,66 16.600,00

VALOR TOTAL 38.600,00

o
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9 DA FORMA DO PAGAMENTO:

9.1 O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do

período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco,

agência e conta corrente indicados pela contratada.

9.2 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.

9.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento frcará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovaçáo daregularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para o contratante.

9.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancátrra
para pagamento.

9.5 Antes de cada pagamento à contratada será realizada consulta ao Cadastro Municipal de
Fomecedores para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

9.6 Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fomecedores, a situação de irregularidade
da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito,paÍa que, no prazo de 05 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
ümavez, por igual período, a critério do contratante.

9.7 Não havendo regularizaçáo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela frscalizaçáo da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.8 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo conespondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.

9.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Cadastro
Municipal de Fornecedores.

9.10 Quando do pagamento será efetuada a retenção tributaria prevista na legislação aplicável.

9.1 1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n" 123, de 2006 e suas posteriores alterações, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

IO DAS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

de que faz jus ao

CONFERE lGli,.ro
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10.1 Todas as despesas com pessoal: remuneração, alimentação, ho e outras

serão por conta única e exclusiva da empresa ou pessoa física vencedora do certame licitatório

11 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁm.L1

12 DA CONTRAPARTIDA:

12.1 Trata-se de contratação de serviços com recursos do Tesouro Municipal, portanto, sem
contrapartida.

13 DOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

13.1 Os documentos exigidos pela Lei no. 8.666193.

t4 DA FTSCALLZAÇÃO:

14.l A execução do contrato será fiscalizadapelo Chefe de Gabinete.

ls DAS CONSTDERAÇÕES UNaIS:
16.1 No julgamento das propostas, será adotado o critério de menor preço por item.

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas-MG, 02 dejuúo de 2021.

Devanir Rodrigues dos Reis

Chefe de Gabinete

CONFERE

-.,{-to 
I
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Gestão Participativa,

Transparente e Eficiente -

Serviços de Terceiros-

Pessoa Jurídica.- 100

Recursos Ordinários
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORTO NO. I

PREGÃO PRESENCIAL NO. I

agencra
email

neste

A emoresa com
sede na cidade de (rua, avenida, etc)

no inscrita no CNPJ/MF
sob o no com domicilio bancário no banco

no. , conta no

telefone
ato representada por

portador do CPF no

RG no residente à

abaixo assinado, após analisar o Edital, e termos pleno
conhecimento de seu conteúdo, propomos executar, sob nossa responsabilidade,
pelo regime de maior desconto, no valor a seguir:

Após analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteúdo,
propomos executar, sob nossa responsabilidade, pelo regime de maior desconto por
lote, no valor a seguir:

A presente proposta e válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta data

Declaro:

01- Que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

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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ITEM QUANT oBJETO DA CONTRATAçÃO
VALOR

MENSAL
VALOR

GLOBAL

01
06

MESES

Assessoria de Convênios e gerenciamento dos
sistemas de convênios, com operação e
monitoramento de todos os sistemas de convênios
estaduais e federais

01
06

MESES

Assessoria de interlocução governamental
presencial (Belo Horizonte e Brasília) e

recuperação de recursos de Fundo a Fundo
(Educação, Saúde e Assistência Social)

Wffi.
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02 - Que a prestação dos serviços objeto do certame serão realizados co
estipulado neste edital, Termo de Referência e Projeto Básico.

03 - Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação;

04 - Prazo de Validade da Proposta (não inferior a 60 dias)

05 - CondiçÕes de Pagamento

Local e data

EÍVIPRESA
(Representante Legal)

Observação: ldentificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
CNPJ: 01.613.12110001-71 www.saofelix.mg.gov.br t
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ANEXO ilt

DECLARAçÃO (CUMPRIMENTO AO ARTTGO 7o, tNCtSO XXXilt DA CF) E
ATENDIMENTO AO ART. 27,|V DA LEt No 8.666/93 E ALTERAçÕES.

DECLARAçÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu , nacionalidade,
profissão, CPF no

n.o na cidade de
Estado de neste ato

representante legal da empresa inscrita no CNPJj Í:'l;i",?H:q'T, "" "i3:li'.ffJHi?B:x13
no lnciso XXXlll do Art. 70 da Constituiçao Federal, lnciso V do Art. 27 da Lei
8.666/93, acrescido pela Lei n.o 9.854/99, que 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.

de 2021

Representante Legal - Nome e Cargo
(razão social, endereço completo, telefone e CNpJ)

Obs.: ser oreenchid em oaoel timb da emoresa

de

e
S rador

habil , caso o te não possua papel timbrado poderá preenchê-lo de
em oaoel branco. sem uer rasura oue bilite seu fiel en tendimento.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.275-ooo -
CNPJ: 01.613.121t0001-71 www.saofelix.mg.gov.br

Residente e domiciliado na Rua

w



15.

§*§ r§ux
DE MINAS

o

4'
c
u

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAçÃO DE SUJE!çÃO AO EDTTAL E INEXTSTÊNC|A DE
FATOS SUPERVENTENTES |MPEDITTVOS DA HABTLTTAÇÃO Á COMTSSÃO DE

LtctTAÇÃo

Eu nacionalidade,
profissão, CPF no Residente e domiciliado na Rua

n.o na cidade de
Estado de

representante legal da empresa inscrita no CNPJ:

; [:? i""'?1"À 
g :'Ifl' f#,::'Í["[3':§ ff :T€X3 J:

documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada
pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às
condiçÕes estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os
serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente total
concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto
do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do artigo 32, parágrafo 20, e Artigo g7 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações.

Por ser verdade firmo a presente

de de 2021

Representante Legal - Nome e Cargo
(razáo social, endereço completo, telefone e CNpJ)

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEp: 3S.27S-0OO -
CNPJ: 01.613.121 1000'1 -71 wirvw.saofelix.mg.gov.br
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ANEXO V
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

A empresa inscrita no
CNPJ sob o no por intermédio de seu
representante legal Sr. (a)
portadordoDocumentodeldentidadeno-,inscritonoCPF
sob o no DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os
requisitos legais para qualificação como

( ) Microempreendedor lndividual - t\íEl, ( ) Microempresa - ME ou ( )
Empresa de Pequeno Porte - EPP, definida no ad. 30 da Lei Complementar no

123t2006.

( ) Equiparada (parágrafo único do art. 10 da Lei no 20.826, de 31 de julho de
2013)

( ) Declaro que a empresa possui restrição 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. 8í, da
Lei Federal no 8.666/93. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva
acima).

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

de de 2021

Representante Legal- Nome e Cargo
(razáo social, endereço completo, telefone e CNPJ)

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
CNPJ: 01.613.12110001-71 wvwv.saofelix.mg.gov.br @
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ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

rJ

PROCESSO ADMTNTSTRATIVO DE L|C|TAÇAO No J2021
PREGÃO PRESENCIAL NO 

-12021
CONTRATO NO 12021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNIC|PIO DE SÃO FELIX DE
MINAS MG E A TENDO POR
OBJETO A CONTRAT DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAçÃO DE
SERV|ÇOS DE ASSESSORTA
(consultoria técnica em gestiio de convênios
e/ou serviços de assessoria profissional para
fins de atendimento às demandas de
interlocução governamental entre a
administração pública municipal e os governos
do Estado e Federal).

FELIX DE MINAS- MG, pessoa jurídica de direito público
a Frei lnocêncio, no 236, Baírro Centro, Cidade de São Felix
NPJ sob o no. 0í.613.12110001-71, neste ato representado
Sr

o MUNTCÍplo oe sÃo
interno, com sede na Ru
de Minas, inscrito no C
pelo seu Prefeito doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, ê â estabelecida na
Rua na cidade de Estado
de Minas Gerais, inscrita no CPF sob o no. representada neste ato por

portador do CPF _, RG daqui
por diante denominada simplesmente CONTRATADA, com base no PROCESSO
DE LICTTAÇÃO N". t2021 PREGÃO PRESENCIAL NO. 12021 ede
conformidade com a Lei Federal no. 8.666 de21t06lg3, alterada pela Lei no. 8.883 de
08/06/94, resolvem firmar o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO observadas as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO:

O objeto deste é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa
especializada a prestação de serviços de (assessoriã e consultoria
técnica em Gestão de Convênios e/ou serviços de assessoria profissional para fins
de atendimento às demandas de interlocução governamental entre a Administração
Pública Municipal e os Governos do Estado e Federal).

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-000 -
CNPJ: 01.613.121t0001-71 wurw.saofetix.mg.gov.br
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cLÁusuLA SEGUNDA - DO REGTME DE EXECUÇÃO:

2.1 A Contratada prestará os serviços ao município de acordo com os serviços
detalhados nos autos processuais, sobre o interesse e necessidade da
municipalidade.

CLÁUSULA TERcEIRA - DA VIGÊNCIA:

3.í O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura alé 3111212021,
podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, através de Termo Aditivo, se for
acordado entre as partes, limitando-se a sua duração total a 60 (sessenta) meses
nos termos do Art. 57 - lnciso ll da Lei 8.666/93, desde que em conformidade do
interesse público.

CLÁUSULA QUARTA - cRÉDITo PARA DESPESA:

4.1 O valor de presente contrato correrá por conta dos recursos consignados no
Orçamento Municipal sob a rubrica fro.l

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR:

5.í O valor global do contrato é estimado em R$ ,

dividido em _ parcelas de R$ _ (_) mensais, conforme Proposta Comercial
que integra este contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

6.í A Contratada encaminhará a PREFEITURA, após publicação, a respectiva nota
fiscal/fatu ralRPA, acom pan had a d o relatorio d os serviços prestados.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-OOO -
CNPJ: 01.613.12110001-71 www.saofelix.mg.gov.br
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ITEM QUANT. oBJETO DA CONTRATAÇÃO
VALOR

MENSAL
VALOR

GLOBAL

01
06

MESES

Assessoria de Convênios e gerenciamento
dos sistemas de convênios, com operação
e monitoramento de todos os sistemas de
convênios estaduais e federais

01
06

MESES

Assessoria de interlocução governamental
presencial (Belo Horizonte e Brasília) e
recuperação de recursos de Fundo a
Fundo (Educação, Saúde e Assistência
Social)

w
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6.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçÕes serão d
Contratada e seu vencimento ocorrerá em dez dias apos a data de sua
apresentação válida.

6.3 O pagamento será feito através de deposito bancário em conta corrente em
nome da Contratada.

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

6.5 O pagamento será efetuado até o 10o (décimo) dia subseqüente à entrega da
Nota Fiscal devidamente quitada.

CLÁUSULA SÉTIMA . DO REAJUSTE:

7.í Sobre os preços do objeto deste PREGÃO PRESENCIAL não incidirá reajuste
de acordo com a Lei Federal no. 9.069/95, que dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional.

cLÁusuLA oTTAVA - DAS OBRTGAÇÕeS OAS PARTES:

São obrigaçÕes das partes:

8.1 DO CONTRATADO:

8.1.1 Prestar os serviços de diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente as no
Edital;

8.1.2 Relatar, por escrito, ao Chefe de Gabinete toda e qualquer irregularidade
observada em virtude da prestação de serviços;

8.1.3 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas
reclamaçÕes se obriga prontamente a atender;

8,1.4 Permitir a Prefeitura fiscalizar os serviços já mencionados;

8.1.5 Não transferir a terceiros os serviços contratados.

8.2 DA CONTRATANTE:

8.2.1 Efetuar mensalmente o pagamento nas condiçÕes e preços pactuados,
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura/Recibo, devidamente atestada, depois
de constatado o cumprimento das obrigações;

8.2.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por um representante
designado pela Prefeitura, nos termos da Lei 8666.93;

8.2.3 Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pela
Prefeitura para execução dos serviços pela licitante vencedora.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 35.275-000 -
CNPJ: 01.613.12110001-71 www.saofetix.mg.gov.br
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CLÁUSULA NONA - DA ASSINATURA:

9.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato administrativo ou
retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, sujeita-o às
penalidades legalmente estabelecidas (arl.87 da Lei Federal n. 8.666/g3).

cLÁusuLA DÉctMA - DA FtscALtzAÇÃo:
10.1 A fiscalização da execução do contrato será efetuada pelo Chefe de Gabinete,
de forma a lazer cumprir rigorosamente o previsto no Edital e no instrumento de
contrato adm in istrativo.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA . DA RESPoNSABILIDADE DA coNTRATADA:
11.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao
Município ou a terceiros, decorrentes do fornecimento dos itens licitados em
desconformidade com as exigências estabelecidas, isentando o CONTRATANTE,
de todas as reclamações que possam surgir subseqüentes ao coNTRATo.
11..2 É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o pagamento de qualquer
multa ou sanção, bem assim de qualquer imposto ou taxa devidos, seja pela
inexecução ou má execução do contrato administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
12.1 A rescisão do presente contrato poderá ser:

a) Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, nos casos do artigo TB, I a Xll e XVll
da Lei 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação;

d) Também poderá ser rescindido unilateralmente por parte do município se:
e) A contratada não cumprir as suas obrigaçÕes contratuais.

0 Houver razões de interesse publico devidamente fundamentada.
No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à contratada até que
se apurem eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCETRA - PROCESSO LICITATORIO:
1.3:1 E o simplificado, assim definido na Lei de Licitações e alterações em vigor na
data da celebração do contrato.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 35.27s-oo0 -
CNPJ; 01.61A.121 t0001 -Z 1 www.saofetix.mg.gov.br
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CLÁUSULA DÉcIMA QUARTA . LEGTSLAÇÃo APLICAVEL:

o

i'

14.1 Ao presente contratos se aplicam as normas contidas na Lei Federal no.
8.666/93 com suas posteriores alterações e, no que couber, a Teoria Geral dos
Contratos.

CLÁUSULA DÉcIMA QUINTA . DAS NoRMAS GERAIS:

15.1 lntegram este CONTRATO ADMINISTRATIVO para todos os fins e efeitos
legais, além do que ficou expresso no instrumento de licitação retro aludido, a
proposta comercial da CONTRATADA aceita pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DO FORO:

16.í As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Mantena, Estado de Minas
Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato.

16.2 E por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente contrato
administrativo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas idôneas que também o assinam.

São Felix de Minas - MG, de de 2021.

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE

Prefeito
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-ooo -
CNPJ: 01.613.121t0001-7í wnrw.saofetix.mg.gov.br w
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ANEXO VII

PRocuRlçÃo PARTTcULAR

PROCESSO LICITATORIO NO 2312021

pneoÃo PRESENcTAL No 22t2021

Por este lnstrumento Particular de Procuração, a empresa (razáo social da
empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o no (no cnpj),
representada neste ato por seus(s) (qualificação (ões) do(s) outorgante(s)) Sr (a)
(nome completo), portador(a) da Cedula de ldentidade RG no (no RG) e CPF no(no
CPF), nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr (a) (nome
completo), portador(a) da Cédula de ldentidade RG no (no RG) e CPF no(no CPF), a
quem confere(imos) amplos poderes para representar esta empresa perante
Prefeitura Municipal de São Felix de Minas/MG, no que se referir ao Pregão
Presencial no 2212021, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as
fases do Pregão em nome da Outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas
na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s)
etapa(s) de lance(s), negociar redução de preço, desistir expressamente da intenção
de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela
Pregoeira, enfim, praticar de todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
da Outorgante.

Local e data

Assinatura do representante legal da empresa

Obs

. Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório,
apresentação de copia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento
original com foto que identifique o credenciado.

. Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração.
o Este documento deverá ser entregue a Pregoeira, quando do credenciamento,

separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e Habilitação) exigidos nesta
licitação.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 35.27S-OOO -
CNPJ: 01.613.12110001-71 www.saofetix.mg.gov.br
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