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EDITAL DE pREGÃo pnesENctAl eARA REGtsrRo DE pREÇos

Processo Administrativo de Licitação: No:25 12021

Ti po de Lic itação : Pregão Presenc ia I No :2412021

Procedimento: Registro de Preços

Tipo de Licitação: llenor preço por item

Legislação Aplicável: Lei Federal no. 10.520/02, conjugada com o disposto nos
Decretos Municipais no 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a
modalidade de licitação Pregão e de no 14, de 18 de agosto de 2008, que
regulamentou o Sistema de Registro de Preços, conhecido pela sigla SRP, em
âmbito municipal, e, subsidiariamente, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas
alteraçÕes, pela Lei Complementar no.12312006 e alteraçÕes, Lei lt/unicipal 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".

Data e Hora para lnício do Gredenciamento: 02 de julho de 2021 às 09h00

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 02 de julho de 2021 às
O9h0O.Telefax (33) 3246-9066 / 9106 (Sr. Wilson Ferraz Leonardo), ou e-mail:
licitasfm2O17@gmail.com, onde pode ser consultado o Edital e obtido copia.

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

1 . PREÂMBULO:

1.1. O MUNICÍP|O DE SÃO FÉLlx DE MINAS, por sua Presidente da CPL,
designada pelo Decreto Municipal No: 35 de 14 de junho de 2021, publicado na
mesma data, torna público para ciência dos interessados que atendendo solicitação
da Chefia de Gabinete, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
eventual contratação de fornecedor objetivando aquisição de uniformes,
destinados a diversas secretarias do município de São Felix de Minas - MG.

1.2. A presente licitação, cujo tipo é o de tipo menor preço por item, será
integralmente conduzida pelo Pregoeiro Sr. Fernando Paulino Rosa, assessorado
por sua equipe de apoio e regida pela legislação acima especificada e demais
normas pertinentes em vigor, consoantes às condições estatuídas neste instrumento
convocatório e seus anexos.

í.3. O recebÍmento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerá no dia 02
de julho de 2021, sendo a abertura prevista para às 09h00 do mesmo dia, na Sede
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da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG, Rua Frei lnocêncio,
centro, Sala da CPL.

236 =

2 - OBJETO E DAS DEFINIÇÕES

2.1. A presente licitação tem por objeto realizar o registro de preço para futura
contratação de fornecedor objetivando a aquisição de uniformes, destinados a
diversas Secretarias do município de São Felix de Minas MG, conforme
especificações constantes do anexo I deste edital.

2.2. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP - Conjunto de procedimentos
para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens
para contrataçÕes futuras.

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

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

2.5. ORGÃO penflCtPANTE - órgão ou entidade da administração pública que
participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a
ata de registro de preços.

3. DAS CONDIçOES DE PARTTCTPAÇÃO E DO TRATAMENTO DTFERENCTADO
CONCEDTDO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR NO. 12312006 E POSTERIORES
ALTERAçÕCS E EQUIPARADAS.

3.1. Poderão paÉicipar deste Pregão Microemprêsas, Empresas de Pequeno
PoÉe e equiparadas:

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

3.1.2. Somente poderão participar desta licitação as Microempresas, empresas de
pequeno porte ou equiparadas que desenvolvam em seu ramo de atividades o
objeto desta licitação, devidamente comprovado através de contrato social
apresentando no ato de credenciamento, nos termos do inciso I do art. 48, por se
tratar de contratação de itens cujos valores estão ate R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais);
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3.1.3. 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;

3.1.4. Para efeitos de participação das l\íicroempresas ou Empresas de Pequeno
Porte nesta licitação, nos termos do art. 3o, inciso l, da Lei Complementar no
12312006, são considerados:

3.'1.4.1. Microempresa - Í'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);

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

3.2.Évedada a participação de empresa que:

3.2.1. não se enquadre como ME e EPP, conforme Lei Complementar no12312006 e
posteriores alterações para os itens de exclusividade.

3.2.2. tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do
processo licitatorio, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo
único da Lei Federal 8.666/93;

3.2.3. esteja suspensa de licitar junto ao município de São Félix de Minas;

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

3.2.5. cujos socios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma
licitante.

3.2.6. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, sendo que o Município não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.

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

3.2.9. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitaçÕes
concedido às Microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alterações, licitantes que se
enquadrem em qualquer das exclusÕes relacionadas no art. 30 da referida Lei.
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3.2.10. Os documentos necessários para habilitação poderão ser aprese
original, por qualquer processo de copia (exceto por fac-simile) autenticada por meio
de cartorio competente, ou publicação em orgão da impressa oficial, ou ainda por
cópia, desde que acompanhada do original para conferência e autenticação pelo
Pregoeiro.

3.3. Para o credenciamento, o representante legal deverá apresentar-se ao
Pregoeiro, na data, hora e local estipulados neste instrumento convocatório munido
dos seguintes documentos:

3.3.í Procuração Específica e copia de documento pessoal do credenciado, com
foto, sendo necessária a apresentação do original para conferência do Pregoeiro, e
em se tratando de sócio da empresa deverá apresentar documento que comprove
esta condição;

3.3.2 Contrato social e posteriores alteraçÕes (se houver) para comprovação da
compatibilidade do objeto social da licitante com o da licitação;

Envelope no í - Proposta de Preços.

Envelope no 2 - Documentos de Habilitação.

3.3.3 Em se tratando de participação de ME ou EPP deve ser apresentada Certidão
Simplificada da Junta Comercial, comprovando seu enquadramento como ltIE ou
EPP;

3.3.4. declaração que cumpre todos os requisitos de habilitação;

3.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta LICITAÇÃO:

3.4.1. Servidor de qualquer Orgão vinculado ao Município de São Félix de
Minas/ltIG, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou
responsável técnico.

3.5. Não será admitida nesta Licitação, a participação de empresas ou instituições
distintas, através de um único representante.

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

3.7. Apos a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentação de
Habilitação e a Proposta de Preços, em nenhuma hipotese será concedido prazo
adicional ou permissão para a inclusão ou apresentação de documentos ou
informações que deveriam constar dos envelopes de habilitação ou propostas,
exceto nos casos previstos no art. 48, da Lei Federal das Licitações, a critério da
Administração.
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3.8. Decorrido o prazo legal para protocolo dos envelopes, não será pe
participação de retardatários.

4 - PROCEDTMENTOS ADMTNTSTRATTVOS QUE NORTETAM A LTCTTAÇÃO

4.1. Conforme definido no preâmbulo deste Edital serão realizados pelo Pregoeiro,
em sessão pública, o credenciamento das licitantes, o recebimento e a abertura dos
envelopes "proposta" e "documentação" correspondentes a este Pregão, conforme
disposto na Lei Federal no. 10.52012002, aplicando-se a esta subsidiariamente, a Lei
Federal no. 8.666/1 993.

4.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário,
sendo facultada a sua participação como ouvinte.

4.2.1. qualquer pessoa ou licitante, que não se comportar de forma adequada no
ambiente da licitação, poderá ser convidado pelo Pregoeiro a se retirar, podendo
este requisitar força policial, caso entenda necessário.

4.3. Aberta a sessão de credenciamento pelo Pregoeiro, o representante legal da
licitante deverá credenciar-se perante ao Pregoeiro, comprovando possuir poderes
para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a este
Pregão, sendo aceita procuração de ambos os poderes, mediante apresentação dos
documentos constantes no item 3.3 deste edital.

4.4. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal por
meio de procuração devidamente credenciado ou que comprovar ser o
representante legal por meio de ato constitutivo da empresa.

4.5. o licitante credenciado deverá assinar a lista de presença se identificando para
que sua assinatura seja conferida nos demais autos processuais.

4.6. Será facultado aos licitantes credenciados inserir a sua rubrica no fecho dos
envelopes antes de sua abertura, podendo, proceder a conferência e análise dos
documentos apresentados, caso qualquer licitante não tenha interesse em proceder
o exame, tal procedimento implica na renúncia ao direito de questionamento futuro.

4.7. Apos efetuar a conferência, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de
propostas e a classificação das mesmas em confronto com o objeto e exigências
desse edital.

4.8. O Pregoeiro declarará a aceitabilidade das propostas, devendo ordená-las em
ordem crescente para a organização da etapa de lance.

4.8.1. O Pregoeiro procederá a classificação da proposta escrita de menor preço
sendo essa a base de cálculo para aceitação, na etapa de lance, das demais que
estejam com valores sucessivos e superiores a de menor valor em até 10o/o (dez por
cento).
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4.8.2. A seleção das melhores propostas subsequentes, até o máximo de
quaisquer que sejam os preços ofertados, ocorrerá quando não constatadas, no
mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas na cláusula
anterior.

4.8.3. Para atender o princípio da competitividade e o disposto na sub-cláusula
anterior, será desconsiderada entre as três a proposta que serviu de base de cálculo
(a de menor valor), sendo aceito três melhores colocadas além da de menor valor,
neste caso iria para a disputa quatro licitantes.

4.9. O Pregoeiro classificará as propostas em ordem crescente de preço ofertado
para que os representantes credenciados participem da etapa de lance, por meio de
lances verbais, no prazo e nas condiçÕes definidas pelo Pregoeiro.

4.10. A etapa de lances inicia-se com a apresentação de lances verbais, que
deverão ser formulados de modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes, em
voz alta e de forma clara e objetiva.

4.11. Uma vez iniciada a abertura do envelope "proposta", não serão permitidas
quaisquer retificaçÕes que possam influir no resultado final do Pregão, ressalvadas
apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que
serão avaliadas pelo Pregoeiro e a Controladoria Geral do Município.

4.11.1. quando verificado erros irrelevantes na proposta, tais como: ausência de
número do CNPJ, telefone, endereço, nome do responsável ou erro de somatório o
fato será julgado pelo Pregoeiro podendo ser considerada válida a proposta pelo
Pregoeiro e pela Controladoria Geral do Ít/unicípio.

4.12. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o
Pregoeiro convidará, individualmente, os licitantes credenciados e classificados, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da
proposta de maior preço pelo item em disputa, em ordem decrescente de preços
ofertados.

4.13. Apos o encerramento da disputa do item, não serão abertos os envelopes de
habilitação, o julgamento da documentação de habilitação só ocorrerá após o
encerramento da etapa de lances, ou seja, somente depois de disputado o último
item do certame.

4.14. Os licitantes que protocolarem envelopes sem o credenciamento de
representante na sessão e suas propostas forem desclassificadas, incorre na
preclusão do direito de participar da fase de lances verbais.

4.',5. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

4.15.1. caso seja verificado na proposta erro em oferta de valores que poderá
provocar prejuízo ao particular, em obediência aos princípios da justiça, legalidade e

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0001-71

www.saofelix. m g. gov. br

@

/

(três),



§ee ffi&tuftK
ruffi r$ilr4es

razoabilidade, o Pregoeiro não poderá obrigar o licitante a ma
poderá adjudicar o item ofertado nessas condições, declarando-o

L. q& 
-'

nter o valo
fracassado

r

4.16. O licitante que se abstiver ou não apresentar lance verbal no prazo estipulado
ou quando convocado pelo Pregoeiro, a partir desse momento ficará excluído da

etapa de lance e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de
ordenação das propostas;

4.17. As atribuiçÕes do Pregoeiro de coordenar a sessão e manter a ordem deverá
observar o disposto na Lei Federal no. 10.520102, conjugado com o Decreto
Itlunicipal de regulamentação da Modalidade Pregão no âmbito Municipal;

4.18. A sessão será suspensa pelo Pregoeiro, por determinação da Controladoria,
para esclarecimento de fatos, para realizaçáo de diligência ou quando não houver
tempo suficiente para a realização de todos os julgamentos, os motivos serão
consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada
posteriormente pelo Pregoeiro.

4.í9. Os autos do processo, documentos em análise e os envelopes não abertos,
ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente
marcada, para prosseguimento dos trabalhos.

4.20. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a
respeito da condução do certame deverá ser feita, no ato da reunião, pelos
representantes credenciados presentes, no momento oportuno de manifestação de
intenção de interposição de recurso, devidamente motivado pelo Pregoeiro.

4.21. As propostas e os documentos de habilitação serão colocados à disposição
dos licitantes credenciados na sessão deste Pregão, sendo facultada a rubrica nos
mesmos atestando vista, caso não faça uso desse direito estará renunciando a
qualquer questionamento futuro.

4.22. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes
"documentação de habilitaÇão" não caberá desclassificar os licitantes por motivo
relacionado com a proposta, salvo em razáo de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.

4.22.1. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope de "documentação de habilitação", ou os apresentar em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, salvo aquela permitida,
temporariamente, para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte conforme
dispõe a Lei Federal no. 123106, com suas posteriores alteraçÕes, será inabilitada,
sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as penalidades previstas neste
Edital e demais cominações legais;

4.23. É facultada ao Pregoeiro, Controlador Geral ou a quem a autoridade superior
designar, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
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informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou
documentação;

4.23.1 Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência
promovida; caso não seja suficiente para esclarecer os fatos o item ou processo será
declarado frustrado;

4.24. A adjudicação e a homologação dos itens que integram o objeto deste Pregão
somente serão efetivadas:

4.24.1. se não houver manifestação do licitante de sua intenção de interpor recurso,
devidamente fundamentada e registrada em ata durante o transcurso da sessão do
Pregão;

4.24.2. após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado
conhecimento do seu resultado.

4.25. A abertura dos envelopes "proposta" e "documentação de habilitação" será
realizada sempre em sessão pública, devendo o Pregoeiro decidir o que deve
constar em ata circunstanciada da reunião, que será assinada pelo Pregoeiro, os
licitantes presentes e os demais presentes que manifestarem interesse.

4.25.1. Os licitantes interessados em obter copia da ata deverão manifestar
interesse em ata, ou mediante requerimento formal e será registrado no processo a
extração da cópia.

4.26. Os envelopes de "documentação de habilitação" dos licitantes classificados em
segundo e terceiro lugar ficarão em poder do Pregoeiro por 60 (sessenta) dias, após
esse prazo serão devolvidos.

4.26.1. Os envelopes de "documentos de habilitação" dos demais licitantes, não
abertos, ficarão à sua disposição pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do
encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de
recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos
interpostos), apos o que serão devolvidos pelo Pregoeiro.

5 - PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS

5.í. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser
apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois)
envelopes, devidamente, fechados e rubricados no fecho e atender aos seguintes
requisitos:

a) Envelope A: Proposta de Preços

b) Envelope B: composto pelos Documentos de Habilitação, exigidos neste Edital
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5.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os
dizeres:

Envelope A - Proposta de Preços
A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas
Rua Frei lnocêncio, n" 236 - centro, São Félix de Minas - MG
Processo Licitatorio No: 2512021
Pregão Presencial para Registro de Preços No:2412021

Envelope B - Documentos de Habilitação
A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas
Rua Frei lnocêncio, n'236 - centro, São Félix de Minas - MG
Processo Licitatorio No: 2512021
Pregão Presencial para Registro de Preços No:2412021

5.2. Na Proposta de Preços deverão conter especificação dos materiais,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos,
não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

5.2.1. constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante
proponente;

5.2.2. indicar nome ou razáo social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mait), bem como os
seguintes dados de seu representante: nome, CPF e cargo na sociedade
empresária;

5.2.2.1. as informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a
ocorrer alteraçôes, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas a Prefeitura
Municipal de São Félix de Minas, sob pena de incorrer nas penalidades previstas
neste Edital;

5.2.4. ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da
Planilha de Preços, para um período de 12 (doze) meses, expressos em R$ (reais),
tanto em algarismos e total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele
em caso de divergência;

5.2.4.'|.. considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado para o item.

5.2.5. constar preço por item e valor total de cada item, em caso de divergência
entre os valores unitários e totais serão considerados os primeiros,
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5.2.6. especificação clara e completa de todos os itens oferecidos, o
mesma ordem constante deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de
preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado;

5.2.7. todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta
incluem todos oS custos e despesas com taxas, impostos, lucros, Seguros,
transporte, encargos sociais e demais obrigações necessárias e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

5.2.7.1. a falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço total de
quaisquer despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos;

5.2.8. fazer constar na proposta nome de agência, número da conta corrente, banco
e praça de pagamento;

5.2.8.1. se não constar na proposta os dados do subitem anterior, deverá ser
providenciado pelo licitante vencedor até a data de assinatura do contrato.

5.3. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame,
apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos
Consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento.

5.5. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6 - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

6.í. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata este Edital

6.2. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da
habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.

6.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-
se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de
ilustração das propostas de preço.

7 - FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1. O envelope "Proposta Comercial" deverá conter a proposta impressa da
licitante, que deverá atender aos seguintes requisitos:
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7.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários

/

para o
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;

7.3. Conslar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação
expressa, esse prazo será considerado como tal;

7.3.1.lndicar arazâo social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação,
endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se
houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva, os
dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação;

7.4. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa
e na proposta especifica prevalecerão às da proposta, ocorrendo divergência entre o
valor unitário e total para os ltens do objeto do edital, será considerado o primeiro.

7.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

7.6. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos
com a entrega do objeto licitado, conforme disposto neste Edital.

7.7. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato
convocatorio.

7.8. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste
edital.

7.9. Em nenhuma hipotese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto
ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em
modificação dos termos originais ofertados.

7.10. lndependentemente de declaração expressa, a simples apresentação das
propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e
seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação
federal mencionada no preâmbulo deste edital.

I - DOCUMENTOS DE HABTL|TAÇÃO:

8.í. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital
e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
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8.2. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica:
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8.2.1. cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de

empresa individual;

8.2.2. registro comercial, no caso de empresa individual;

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

8.2.4. lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;

8.2.5. Decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento
expedido pelo orgão competente, quando a atividade assim exigir

8.3. Documentação Relativa à Habilitação Fiscal:

8.3.í. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da
mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado;

8.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta
Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal, abrangendo as contribuiçÕes
sociais);

8.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da Unidade de
Federação da sede da licitante;

8.3.4. Certidão de Regularidade para com aFazenda Municipal da sede da licitante;

8.3.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundido de Garantia por tempo de
Serviço) demonstrando situação regular;

8.3.6. Cópia do Alvará de localização e funcionamento;

8.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

8.3.8. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
catorze anos, conforme modelo do anexo deste edital;

8.4. Disposições Gerais da Habilitação
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8.4.1. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em inal,
por qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou pelo
Pregoeiro ou servidor designado para tal, neste último caso os originais deverão ser
apresentados quando da abertura do envelope de habilitação a fim de comprovar
sua autenticidade.

8.4.2. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou
estabelecida em lei, e também serão verificados por servidores do Município de São
Félix de Minas - MG nos sítios oficiais dos órgãos emissores, que servirão como
forma de autenticação.

8.4.3. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos
emitidos a menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando
no prazo de que trata este item os documentos cuja validade é indeterminada.

8.4.4. Os licitantes poderão se cadastrar previamente no Município de São Félix de
Minas e substituir os documentos de habilitação por Certificado de Registro
Cadastral - CRC, devendo obedecer aos mesmos critérios fixados nos subitens
anteriores para tal.

8.4.5. Só será aceito Certificado de Registro Cadastral- CRC emitido pelo Município
de São Félix de [r/inas - MG e não será dispensado no ato do credenciamento
declaração de atendimento de todas as exigências de habilitação constante no
edital, assim como Declaração de representante do licitante em original.

8.4.6. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de
sua interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a
autoridade competente da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, para
homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência
de recursos, os autos serão encaminhados à Assessoria Jurídica para apreciação e
parecer, na sequência serão devolvidos ao Pregoeiro, e em caso do não provimento,
adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e
decisão quanto à contratação.

9 . JULGAMENTO

9.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao
critério do menor preço por item.

9.í.í. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope no. 01 - Proposta, julgando-as
e classificando-as pelo menor preço por item.

9.1.2. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
consulta de preços, quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar
ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71

www.saoÍelix.mg.gov.br

{ 
FL,

\

w

I



)/
i, '

§â0 rÊLrx
UE MIHA§

, q,i

for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances
para aquele item.

9.1.2.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de
negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço medio
obtido na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço
apurado na pesquisa de mercado.

9.1.3. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
Edital.

9.2. Etapa de Classificação de Preços:

9.2.1. Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.

9.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente
licitação e os respectivos valores ofertados.

9.2.3. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.

9.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores
propostas acima da de menor preço, até o máximo 03 (três), para que seus autores
participem dos lances verbais.

9.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde o
Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

9.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente,
em ordem decrescente de valor.

9.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva
e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item e a
documentação de habilitação será aberta após a realização de lances de todos os
itens previstos neste edital.
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9.2.4. O Pregoeiro classificarâ a proposta de menor preço para cada item, e aquelas
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em
ate 10o/o (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores
participem dos lances verbais.
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9.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item,
convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas
posteriores de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta
registrada para classificação, na final da etapa competitiva.

9.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

9.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor,
decidindo motivada e expressamente a respeito.

9.2.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.

9.2.'13. Nas situações previstas nos subitens 9.2.10 e 9.2.12, o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

9.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente ás sanções adminístrativas constantes deste Edital.

9.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza náo previstos
neste Pregão;

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

íO - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame,
qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, com registro em ata da síntese das suas razÕes, podendo juntar memoriais
no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contrarrazÕes em igual nÚmero de dias, que começarão a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final
da sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação
do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora.

10.3. O acolhimento de recurso
insuscetíveis de aproveitamento.

importará a invalidação apenas dos atos

10.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos

\í
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interessados na Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, na Rua Frei I

n'236 - centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação;

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

10.5.í. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente
apresentadas.

11 - CONDIÇOES CONTRATUAIS

11.1. As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Prefeitura
e a licitante vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preço e
futuro Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus
Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.

11.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata de
Registro de Preço, que deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos, contados a partir da convocação.

1í.3. O pruzo estipulado no subitem 11.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.

11.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de
Preço ou Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e,
assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo
o respectivo licitante declarado vencedor.

í1.5. O prazo do registro de preço será de 12 (doze) meses da data da assinatura,
podendo ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da
Lei 8.666/93.

12 - PREÇO E DO REAJUSTE

12.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste
edital, fixo e irreajustável.

12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea
"d" da Lei 8.666/93.

í2.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá
solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que
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o mesmo será encaminhado à controladoria e a assessoria jurídica do
para o devido parecer.

13 - RECURSO ORçAMENTÁR|O

$,1. É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios
para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal no.8.666/93, devendo
ser informada no ato da compra.

13.2, A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo
constar na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato,
anexando a cópia ao processo administrativo de licitação.

í3.3. O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho
que deverá conter a autorização do ordenador de despesa.

14 . FORNECIMENTO / ENTREGA

í4.1. A(s) empresa(s) licitante(s) participante(s) do Registro de Preços deverá(ão)
efetuar a entrega dos materiais ao Município ou aos lnteressados, na forma,
quantidades e prazos acordados no(s) Contrato(s), não podendo ultrapassar os
prazos limites estabelecidos no Termo de Referência deste Edital.

14.1.1. No caso de adesão à Ata de Registro de Preços por outras instituições
lnteressadas, a contratação com o fornecedor registrado, após indicação pelo orgão
gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão lnteressado por
intermédio de lnstrumento Contratual ou outro dispositivo similar nos termos do art.
62 da Lei 8.666/93.

14.2. O prazo a que se refere o subitem 15.1 iniciar-se-á apos a assinatura do citado
Contrato.

í4.3. Entregue o material, esse será recebido

l. Provisoriamente - Pelo Município ou pelos lnteressados, conforme o caso, para
efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação e
na forma estabelecida no Termo de Referência;

ll. Definitivamente - Pelo Município ou pelos lnteressados, conforme o caso, apos a
verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação, o qual
se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por
meio de termo de recebimento, e na forma estabelecida no Termo de Referência.

14.4. Fica assegurado ao Município e/ou aos lnteressados, o direito de rejeitar, no
todo ou em parte, as aquisiçÕes entregues em desacordo com as especificações
exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a
substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 02 (dois) dias.
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í4.5. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover,
substituir, às suas expensas, as partes dos materiais desta contratação em que se
verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou

da execução dos fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência.

14.6. A entrega dos materiais licitados se dará na sede do Município, por conta da

empresa vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pelo Setor de
Compras.

14.7. Além da entrega no local designado pelo Município, deverá (ão) a(s) licitante(s)
vencedora(s) também descarregar e atmazenar os materiais, nos locais indicados
pelo Setor de Compras, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais
danos causados aos mesmos no transporte e descarga.

í4.8. O objeto deste edital, deverá ser entregue conforme solicitação do Chefe de
Gabinete, em até 48h00 (quarenta e oito horas) após o recebimento da Ordem de
Fornecimento de Empenho/Material, independente da quantidade a ser fornecida.

15. PAGAMENTO

15.1. O pagamento será feito pela Prefeitura tMunicipal de São Félix de Minas, em
até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente
no setor de compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem
Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

15.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, documento em
papel timbrado da empresa informando a Agência e o número da Conta bancária a
ser depositado o pagamento, não sendo aceita a emissão de boletos bancários para
efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

í5.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

15.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ's.

16 - OBRTGAÇOES DAS PARTES

16.1. Além das obrigaçÕes resultantes da observância da Lei 8.666/93, são
obrigações da CONTRATADA:

16.1.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através
da Fiscalizaçáo, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;
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16.í.í. entregar com pontualidade os materiais solicitados.
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16.1.3. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos
objeto da presente licitação;

16.1.4. Manter todas as condiçôes de habilitação exigidas na presente licitação;

16.2. Alem das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são
obrigaçÕes da CONTRATANTE.

16.2.'1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a
CONTRATADA;

16.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as
irregularidades observadas no cumprímento deste Contrato.

í6.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

16.2.4. Aplicar as sançÕes administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.

17 . PENALIDADES

17.í. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de
atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez
por cento) do valor empenhado.

17.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do
descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita
às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93.

17.2.1. advertência;

17.2.2. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

17.2.3. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

17.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

í7.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios pelo pruzo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
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17.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela a
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razáo de

circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas
por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

17.5. As multas de que trata este capítulo deverão ser recolhidas pelas

adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada
pelo Município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação,
ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

í8 - TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATORIO

18.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
os termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o
pedido de acordo com os prazos do art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço
discriminado no subitem 11.4 deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a
petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas
junto ao Pregoeiro nos endereços disponibilizados no presente edital.

18.2. Não serão reconhecidas as impugnaçÕes interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.

18.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data
para a realizaçáo do certame.

19 - USUARTOS DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS:

Secretaria Municipal de Obras e Transporte;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Administração e Governo;
Secretaria Municipal da Finanças e Planejamento;
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
Secretaria tt4unicipal de Desenvolvimento Social;
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
Gabinete do Prefeito.

í9.í. Durante sua vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste
Pregão, mediante prévia consulta à Prefeitura, desde que devidamente comprovada
a vantagem, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos registrados.

19.2. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigaçÕes anteriormente assumidas.
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19.3. O Setor de Compras da Prefeitura tVlunicipal de São Félix de Minas serás
orgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de

Preços decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos
usuários, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos, respeitando-se a

ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos.

í9.4. Somente quando o primeiro licitante registrado para o item atingir o limite de
fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços é que será indicado o
segundo, e assim sucessivamente, podendo ser indicado mais de um ao mesmo
tempo, quando o quantitativo do pedido for superior à capacidade do licitante da vez.

20 . CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

20.1. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, faráo
parte do futuro Contrato que vier a ser assinado, todas as condiçÕes estabelecidas
no presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora e
na Nota de Empenho.

20.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitaçÕes, sendo assegurado ao
beneficiário do registro à preferência de contratação em igualdade de condiçÕes.

20.3. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do
cadastro não estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor deverá apresentar
novas certidões com datas atualizadas.

21 . VIGÊNCIA

21.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze)
meses, a partir da data de sua assinatura.

22 - CANCELAMENTO DO REGTSTRO DE PREÇOS.

22.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado

22.1.1. a pedido, quando:
22J.1.í. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

22.1.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compÕem o custo do
materia l/eq u ipamento.

22.1.2. por iniciativa do Municipio, quando

22.1.2.1. o Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
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22.1.2.2. o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualifica Ção;

22.1.2.3. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

22.1,2.4. o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

22.1.2.5. caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ou nos pedidos dela
decorrentes.

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

22.3. Na hipotese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, o
Município fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
demais licitantes a nova ordem de registro.

23 - DTSPOSIÇÕES GERATS

23.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses
públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.

23.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferiçÕes das suas
qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da
sessão pÚblica deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do
Órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura
contratação.

23.3. E facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.

23.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste
Edital, e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à
contratação.

23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, observando-se que so iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

23.6. O Prefeito do Município de São Felix de Minas poderá revogar a presente
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
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anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos
do art. 49, da lei n'8.666/93.

23.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a
realizaçáo do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas.

23.8. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Mantena - MG, para dirimir
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

23.9. Na hipotese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação,
Íicará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecid o.

23.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro

23.11. Fazem partes integrantes deste edital

23.11.í. Anexo l- Descrição do Objeto;
23.11.2. Anexo ll - ttíodelo Padrão de Proposta;
23.11.3. Anexo Ill - Declaração de lnexistência de Fatos lmpeditivos de Habilitação
e Contratação e de Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação;
23.11.4. Anexo lV - Declaração de não Emprego a Menor de ldade;
23.11.5. Anexo V - Modelo de Credenciamento;
23.11.7. Anexo Vl - Minuta da Ata de Registro de Preço;
23.11.8. Anexo Vll- Minuta do Contrato;
22.11.9. Anexo Vlll- Termo de Referência.

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG , 17 de junho de 2021.

WILSON FE LEONARDO
a CPLP ente d
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Anexo I

DESCRTçÃO DOS UNIFORMES, DESTINADOS ADIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNtCtPtO DE SAO FELIX DE MTNAS - MG, COM QUANTTTATTVOS E PREçOS
MEDIOS.

Leonardo
P dente da CPL
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Item Descrição UNID Quat
Valor
Médio

Unitário

Valor Médio
Total

1

CAMISA INFANTIL PERSONALIZADA - mateTial:
tecido meia malha em cor, 63% viscose e 33%
poliester; gramatura 170 glm2; fio 30.'1 ; branca
com recorte no peito em azul com vivo no recorte
e viés marinho gola e manga, estampada em silk
screen 1 cor frente e três cores costas.

UN 1.000 23.333,33

2

CAMISETA INFANTIL MACHÃO
PERSONALIZADA - material: tecido malha poly
viscose em cor, 63% viscose e 33o/o poliéster;
gramatura 170 glm2; fio 30.1; branca com recorte
no peito em azul com vivo no recorte e viés
marinho gola e cava da manga, estampada em
silk screen 1 cor frente e três cores costas.

UN 1.000 21,50 21.500,00

3
BERMUDA INFANTIL - material: tecido tactel, em
cor 100% poliester; gramatura 170 qlm2; Íio 30.1. UN 1.000 28,33 28.333,33

4

CAMISA DE UNIFORME POLO no tamanho baby
look em malha Piquet 100% algodão, nas cores
Branca e Azul, com logo marca da prefeitura no
lado esquerdo do peito no tamanho 8,5 x 7.

UN 200 37,00 7.400,00

CAMISA DE UNIFORME POLO no tamanho P,
em malha Piquet 100% algodão, nas cores Branca
e Azul, com logo marca da prefeitura no lado
esquerdo do peito no tamanho 8,5 x 7.

UN 200 37,00 7.400,00

6

CAMISA DE UNIFORME POLO no tamanho M,
em malha Piquet 100% algodão, nas cores Branca
e Azul, com logo marca da prefeitura no lado
esquerdo do peito no tamanho 8,5 x 7.

UN 250 37 00t 9.250,00

7

CAMISA DE UNIFORME POLO no tamanho G
em malha Piquet 100% algodão, nas cores Branca
e Azul, com logo marca da prefeitura no lado
esquerdo do peito no tamanho 8,5 x 7.

UN 100 37,00 3.700,00

I
CAMISA DE UNIFORME POLO no tamanho GG
em malha Piquet 100% algodáo, nas cores Branca
e Azul, com logo marca da prefeitura no lado
esquerdo do peito no tamanho 8,5 x 7.

UN 100 37,00 3.700,00

CAMISA DE UNIFORME POLO no tamanho XXG
em malha Piquet 100% algodão, nas cores Branca
e Azul, com logo marca da prefeitura no lado
esquerdo do peito no tamanho 8,5 x 7.

UN 100 38,67 3.866,67

TOTAL..

,/)

R$
108.483,33

23,33

5
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORIO No: 2512021
PREGÃO PRESENCIAL NO: 2412021

OBJETO: Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses,
para futura Contratação de fornecedor objetivando aquisição de uniformes,
destinados às diversas Secretarias do município de São Felix de Minas - MG, de
acordo com as especificaçÕes, quantitativos e condições constantes deste Edital e
seus Anexos.

TDENT|FTCAÇÃO DA PROPONENTE:

Nome Fantasia
CNPJ:

Razão Social:
Ende reço: Bairro

Cidade CEP
Telefone Fax:

Banco: No Conta
No Agência Nome da Agência

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Representante Legal
CPF: RG

\,

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121tOO01-71
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Item Descrição UNID Quat
Valor

Unitário
Valor
Total

,l

CAMISA INFANTIL PERSONALIZADA - material: tecido
meia malha em cor, 63% viscose e 33% poliéster;
gramatura 170 glm2', fio 30.1; branca com recorte no peito
em azul com vivo no recorte e viés marinho gola e manga,
estampada em silk screen 1 cor frente e três cores costas.

UN 1.000

2

CAMISETA INFANTIL MÀM
material: tecido malha poly viscose em cor, 63% viscose e
33% poliéster; gramatura 170 glm'; fio 30.1; branca com
recorte no peito em azul com vivo no recorte e viés
marinho gola e cava da manga, estampada em silk screen
1 cor frente e três cores costas.

UN 1.000

3
BERMUDA INFANTIL - material: tecido tactel, em cor
100% poliéster; gramatura 170 glm2', fio 30.1. UN 1.000

4

CAMISA DE UNIFORME POLO no tamanho baby took em
malha Piquet 100% algodão, nas cores Branca e Azul, com
logo marca da prefeitura no lado esquerdo do peito no
tamanho 8,5x7

UN 200

5

CAMISA DE UNIFORME POLO no tamanho P, em matha
Piquet 100% algodão, nas cores Branca e Azul, com logo
marca da preÍeitura no lado esquerdo do peito no tamanho
8,5 x 7.

UN 200

CAMISA DE UNIFORME POLO no tamanho M, em matha
Piquet 100% algodão, nas cores Branca e Azul, com logo
marca da prefeitura no lado esquerdo do peito no tamanho
8,5 x 7.

UN 2506

@
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Valor total da proposta:
Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que:
o Submete-se a todas as condições do Edital de Pregão Presencial para Registro de
Preços No.2412021 e seus respectivos anexos;
. Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação;
oA entrega dos materiais deverá acontecer na sede do Município contratante.
oA validade da proposta é de 60 dias.

de de 2021

Carimbo CNPJ/MF - Assinatura e identificação do Representante Legal

Rua Frei lnocêncio,236-centro-Tel.: (33) 32469066-CEP: 35.275-000-CNPJ: 01.613.12110001-71
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7

CAMISA DE UNIFORME POLO no tamanho G, em malha
Piquet 100% algodão, nas cores Branca e Azul, com logo
marca da prefeitura no lado esquerdo do peito no tamanho
8,5 x 7.

UN 100

I
CAMISA DE UNIFORME POLO no tamanho GG em malha
Piquet '100% algodão, nas cores Branca e Azul, com logo
marca da prefeitura no lado esquerdo do peito no tamanho
8,5 x 7.

UN 100

9

CANí|SA DE UNIFORIVIE POLO no tamanho XXG em
malha Piquet 100% algodão, nas cores Branca e Azul, com
logo marca da prefeitura no lado esquerdo do peito no

tamanho 8,5 x 7.

UN 100

R$

,l
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ANEXO lll

DECLARAÇÃO DE |NEXISTÊUCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

A empresa

no

inscrita no CNPJ ou CPF sob o

, com sede (endereço completo da sede da

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

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

os requisitos habilitatorios no Pregão Presencial para Registro de Preços No:

2412021 do Município de São Félix de Minas - MG, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências supervenientes.

de de 2021,_

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO No:25t2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS No:2412021

(Papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO

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

;,,;;;;;; ;;;;,;" ;'::i:,,,1,,1."'- ;;;;;;,i"):"j
Carteira de ldentidade no ........, e do CPF no .... .....................,

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

1993, acrescido pela Lei n" 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

menor de dezesseis anos.

de de 2021

t3

t-

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAçÃO No:2512021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS No:2412021

CREDENCIAMENTO

PROCURAçÃO

A _(nome da proponente CNPJ no , com

, neste atosede à _, flo _, Bairro , cidade

representada pelo(s) (socios ou diretores com qualificação completa - nome, RG,

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

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

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

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

Processo Licitatorio No.2512021, na Modalidade Pregão Presencial para Registro de

Preços No:241202'1, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-

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

negociar preços e demais condiçôes, confessar, transigir, desistir, firmar

compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer

esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme

e valioso.

de de

(Representante Legal)

* Esúe documento deverá ser apresentado o Pregoeiro no momento do Credenciamento,
acompanhado do ato constitutivo e documento de identidade.
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ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS No /202í.

pRocEsso ADMtNrsrRATlvo DE LlclTAÇÃo No:2512021.
PREGÃO PRESENCIAL NO:02 412021

PREÂMBULO

Aos _ dias do mês de de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São
Félix de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços,
conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial No:_12021 do respectivo
resultado homologado, publicado em _l_J2021, que vai assinada pelo Prefeito do
Município de São Félix de Minas e pelo representante legal do licitante classificado
para registro de preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas
regras e condições constantes do Processo Licitatório em epigrafe e nesta Ata de
Registro de Preços.

O MUNICípIO of SÃO FELIX DE MINAS, inscrito no CNPJ n'01.613.12110001-71,
Rua Frei lnocêncio, no 236, Centro, Cidade de São Felix de Minas, Estado de Minas
Gerais, CEP 35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, residente e domiciliado neste Município, adiante denominado
simplesmente MUNtcíplo e oRGÃo GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS
e de outro lado, a empresa adjudicatária no item abaixo, doravante denominada
simplesmente COMPROMISSARIA, com base no Processo de Licitação No:1512021,
Pregão para Registro de Preços No:01312021, e de conformidade com Lei Federal
no. 10.520102; Lei Federal n.o 8.666/93 e Lei Complementar no. 12312006,
observadas as cláusulas e condições seguintes:

í DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste
Município, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a
seguir relacionado.

1.1 Fornecedor

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

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

cLÁusuLA PRIMEIRA - OBJETO E FINALIDADE - O objeto deste instrumento é
o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura
Contratação de fornecedor objetivando aquisição de uniformes, destinados às diversas
Secretarias do município de São Felix de Minas - MG, de acordo com as especificaçôes,
quantitativos e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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1.í. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as necessid ades da

Administração Direta do Município de São Felix de Minas, Registro de Preços,
consignado em Ata, pelo ptazo de 12 (doze) meses, para futura contratação de

fornecedor objetivando aquisição de uniformes, destinados a diversas secretarias
do município de São Felix de Minas - MG, de acordo com as especificações,
quantitativos e condiçÕes constantes no Edital e seus Anexos.

1.2. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor.

í.3. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço e de R$
correspondente aos itens descritos Anexo I

cLÁusuLA SEGUNDA - OBRIGAÇÃO Oe FORNECIMENTO - A obrigação de
fornecimento dos materiais previstos no respectivo edital de licitação e proposta
comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociável do presente
instrumento.

2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria
Municipal de Administração e Governo.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO - A vigência da Ata de Registro de Preços é de
12 (doze\ meses, durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata de
registro de preços a ele integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor
estará obrigado fornecer para o ttíunicípio o objeto deste compromisso, sempre que
por ela for exigido, na quantidade pretendida e dentro das especificações referidas
na cláusula primeira.

CLÁUSULA QUARTA - ACRÉSCIMO - Na hipótese de acréscimo significativo das
quantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o
Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o Município.

GLÁUSULA QUINTA - PREFERÊNCIA - O Município não estará obrigado a
adquirir do Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos materiais,
objeto do presente compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da
quantidade, do momento e da forma de fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA - VERtFtcAÇÃo DoS PREÇoS - A Prefeitura Municipal de
São Felix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros
fornecedores aquisição dos materiais objeto do presente compromisso, vedada,
todavia, qualquer contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser
obtidos do Compromissário Fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORNECTMENTO - Sempre que necessitar, ao longo de
todo o período de validade da Ata de Registro de Preço o Município convocará o
Compromissário Fornecedor para que, no ptazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe
os instrumentos por ela pretendidos.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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CLÁUSULA oITAVA - oRDEM DE FORNECIMENTO . As ordens de fornEciMENtO

ou instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão

consideradas, para todos os'fins de direito, contratos acessórios ao presente

compromisso.

CLAUSULA NONA ESPECIFICAçOES As ordens de fornecimento ou

instrumento equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:

9.1. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira
certificada pela Secretaria [Vlunicipal de Finanças e Planejamento;
9.2. Descrição do objeto, quantidade, marca e valor constante da planilha do
vencedor;
9.3. Local, dia e hora previstos para entrega;
9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;
9.5. Número de identificação do Processo Licitatorio e da Ata de Registro de Preços;
9.6. Historico adequado para garantia de entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONVOCAÇÃO - Será facultada ao Município convocar o

Compromissário Fornecedot para aperfeiçoar tantos contratos acessórios de
fornecimento quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades,
respeitado o disposto na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA oÉCINlA PRIMEIRA NÃO COMPARECIMENTO O não
comparecimento injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado
na cláusula sétima para o aperfeiçoamento do contrato acessório de fornecimento,
será considerado como fato qualificador da inexecução total do presente
compromisso, para os fins previstos na legislação em vigor e no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PREÇO E DAS GONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Os valores dos materiais serão os constantes da proposta do vencedor e os
regístrados na Ata de Registro de Preços, conforme Anexo I desta Ata.

12.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, em
ate 30 (trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente
no setor de compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem
Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

cLÁusuLA oÉcrun TERcEtRA ATUALtzAçÃo FINANcEIRA, Do
CONTROLE E DA REVISÃO Oe PREçOS - Os preços não serão objeto de
atualizaçáo financeira por via da aplicação de qualquer índice de correção
monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, dentro do prazo de 12
(doze) meses, salvo alteraçÕes na legislação federal ou comprovado desequilíbrio
financeiro.
GLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORNECIMENTO - O fornecimento do objeto do
presente compromisso de fornecimento deverá ser realizado pelo Compromissário
Fornecedor de acordo com ordem de fornecimento, obedecidas às instruções
relativas a dia, horário e demais condiçÕes.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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14.1 - O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, contados da

retirada da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, para contestá-lo.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - INSPEÇOES E TESTES - O custo com as

inspeções, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas

tecnicas existentes, indispensáveis para a comprovação da boa execução do

compromisso de fornecimento correrão por conta do Compromissário Fornecedor.

çLÁUSULA DÉctMA SEXTA - ESPECIFICAÇÕES - Estando os materiais em

desacordo com as especificações e condições detalhadas no Edital, na Ata de
Registro de Preços e na proposta o Compromissário Fornecedor deverá retira-los do
local onde se encontrarem atmazenadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da

comunicação para assim proceder, sob pena de configuração da inexecução das
obrigações assumidas no presente instrumento, sem prejuízo das sançÕes cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - SUBCONTRATAÇÃO - Não será admitida, a

qualquer título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem
expressa anuência da Prefeitura.

cLÁusuLA DÉctMA otTAVA - SANçOES ADMINISTRATIVAS - O atraso na

entrega, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5 o/o do valor
do contrato por dia de atraso.

GLAUSULA OÉCIUA NONA REINCIDÊNCIA Ocorrendo o atraso no
fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser
aplicada será de 0,5% do valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10%
(dez por cento).

CLAUSULA VIGÉSIMA - DA INEXECUÇÃO - A inexecução total ou parcial do
presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sanções
contra Compromissário Fornecedor:
20.1. Advertência'
20.2. tt/lulta; '

20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por pruzo não superior a 5 (cinco) anos;

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA - o atraso no fornecimento de
qualquer parcela do objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora
de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso;

21.1. O atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à multa de mora
de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso;
21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à
multa de 10o/o (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;

21.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao
devido sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5o/o do valor total
estimado para o presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do
estabelecido.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
Prefeito do Município de São Felix de Minas

Orgão Gerenciador

21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento

administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditorio e
ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes;

21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário
Fornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.

21.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.

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

representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1o da Lei 8.666/93.

CLAUSULA V|GÉSIMA SEGUNDA - DEFESA - Será garantido ao compromissário
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades
previstas neste compromisso.

cLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA RESCISÃO DO COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do presente
compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao disposto
no parágrafo único do art. 78, da Lei Federal no. 8.666 , de 21 de junho de 1993.

cLÁusuLA vtcÉstmA qUARTA - vtNcuLAçÃo Ao EDITAL - Para efeitos
obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de
Preços No:..../2021, quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata de
Registro de Preços, integram o presente compromisso de fornecimento, devendo
seus termos e condiçÕes ser considerados como partes integrantes do presente
instrumento contratuais.

GLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORO - Para todas as questões pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena -
MG, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso
de fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas
instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, _ de de 2021

COMPROMISSARIO

Nome:

CPF:

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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ANEXO VII

Processo Administrativo de Licitação no. 2512021

Pregão Presencial para Registro de Preço no.2412021

MINUTA DE CONTRATO no. I

Termo de contrato que entre si fazem o Município de
São Félix de Minas e a empresa
tendo como objeto a aquisição de uniformes,
destinados às diversas Secretarias do município de
São Félix de Minas - MG.

O tvtuNlciptO oE SÃO FELTX DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o
no.01 .61 3.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio, 236 - centro, nesta cidade,
CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no CPF no 115.661.376-08,
residente neste municipio, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE e a
empresa , CNPJ estabelecida à Rua

no , Bairro na cidade
Estado de _, representada pelo Sr

empresário, inscrito no CPF sob o no

eRGMG- daqui por diante denominada
simplesmente CONTRATADO, com base no Processo Administrativo de Licitação
Pública no. J_, Modalidade Pregão Presencial no: _/_, e de acordo com a
Lei Federal no. 10.520102, conjugado com o que couber a Lei Federal no. 8.666 de
21 dejunho de 1993, resolvem celebrar o presente Ato Administrativo, observadas
as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O objeto deste contrato é aquisição de
uniformes, destinados às diversas Secretarias do município de São Felix de Minas -
MG, conforme o Edital de PREGÃO pnrsENClAL No ....12021 e a proposta do
CONTRATADO, constante do PROCESSO LICITATÓR|O No ....t2021, que ficam
fazendo partes integrantes deste instrumento, exceto no que discrepar com
quaisquer de suas cláusulas.

1.í - A CONTRATADA declara ter conhecimento detalhado do Termo de Referência,
Edital, da Ata de Registro de Preços e da documentação atinente ao objeto do
presente contrato, possuir condiçÕes de executá-lo dentro das normas técnicas com
qualidade e seguranÇa.

cLÁusuLA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL - faz parte deste
contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é
de conhecimento das partes contratantes: proposta da CONTRATADA, os termos
contidos no edital, além das normas e instruções legais vigentes no País que lhe
forem atinentes.

Rua Frei lnocêncio,236-centro-Tel.: (33) 32469066 -QEP:35.275-000-CNPJ: 01.613.12110001-71
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CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUçÃO - a execução do objeto poderá
ser da forma indireta não sendo permitida a subcontratação;

3.í - Ao Município é reservado o direito de não receber os objetos que não estejam
de acordo com as exigências do Termo de Referência e edital, e solicitar a reposição
dos mesmos ou o reparos dos serviços prestados.

GLÁUSULA QUARTA - PREÇo E coNDtÇÕES DE PAGAMENTo - o vator gtobat
estimado do presente contrato e de R$ t_) referente ao(s) item(ns)

registrados

4.í - Pelo atraso no pagamento será imposta multa de 2o/o (dois por cento) ao mês
sobre o valor do empenho;

4.2 - Os pagamentos serão autorizados pelo contratante via sistema bancário, com
processamento de debito eletrônico, conforme definido no Edital e Termo de
Referência;

4.3 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressÕes do objeto contratado, até o limite de 25 % (vinte e
cinco por cento) do contrato, sendo os mesmos, objeto de exame pela Procuradoria
do Município.

4.4 - Os serviços/produtos que forem entregues com
CONTRATADA, não gerarão direito a reajuste.

atraso imputável à

cLÁusuLA QUINTA - GREDITOS oRÇAMENTÁRlos - as despesas decorrentes
da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta do seguinte crédito
orçamentário constante do orçamento municipal para o exercício de 2021, no.

CLÁUSULA SEXTA - PRAzo DE ENTREGA/SERVIço - o prazo de entrega e/ou
início dos serviços do objeto deste contrato deverá obedecer rigorosamente o
constante do Termo de Referência e do Edital, contados a partir da data de
recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento emitido pelo Setor da
Mu nicipalidade requisitante.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIAS - a contratada ficará isenta de prestar garantia
para a execução do Contrato.

cLÁusuLA olrAVA - FORÇA MAIOR ou cASo FoRTUtTo - ocorrendo fato novo
decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente ou
qualquer dos motivos a que se refere o § 1o do art. 57, da Lei Éedeial no. 

-A6OOlg3,

que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais
obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das
multas e penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do
cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito o Município no

Rua Frei lnocêncio, 236 - cenlro - Tel.: (33) 32469066 - cEp:35.275-000 - cNpJ: 01.613.121t0001-71
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ptazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo
que temporariamente, a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA NoNA - oBRtcAçÕES DA GoNTRATADA - atender a todas as
condições descritas no Termo de Referência e no edital de licitação, devendo ser
consideradas juntamente com o que estipula este contrato, todas as normas
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.

9.1 - Normas de fornecimento de materiais, especificaçÕes, métodos de ensaio,
term inologias, pad ro nizaçáo e simbolog ias ;

9.2 - O objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas
vigentes, as especificações de materiais descritos neste edital e no Termo de
Referência;

9.3 - A contratada deverá acatar as decisÕes, instruções e observações que
emanarem da contratante, corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante;

9.4 - Observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme
definido no Termo de Referência;

9.5 - Providenciar de imediato, a correção das deficiências apontadas pelo
gestor/fiscal de contrato do Município com respeito à execução do objeto, conforme
exigências contidas no Termo de Referência;

9.6 - Entregar os produtos objeto do contrato dentro das condiçÕes estabelecidas e
respeitando os prazos fixados, ressalvado o direito do Município em não receber
produtos que não atendam os padrões de qualidades definidos por ele;

9.7 - responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se
adequarem às especificações constantes do Termo de Referência e anexos deste
edital, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual,
cumprir os prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo
Município;

9.8 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do
objeto, durante toda a vigência da ata de registro de preços ou contrato, a pedido do
IMunicípio;

9.9 - Manter, durante a vigência da ata de registro de preços e do contrato,
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação ou
de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município, de imediato,
qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem
como substituir os documentos com prazo de validade expirado;
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g.1O - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria,

especialmente a indicada nos autos do processo, de modo a favorecer e a buscar a
constante melhoria no fornecimento dos produtos, preservando o Município de
qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do

Contratado;

9.11 - indicar na assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto

com plenos poderes para representá-lo, administrativa ou judicialmente, assim como
para decidir acerca de questões relativas aos serviços, bem como para atender aos

chamados do gestor/fiscal de contrato do Município, principalmente em situaçÕes de
urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, a partir de contato feito por meio
de telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz;

9.12 - Fornece números telefônicos, endereços eletrônicos, sites ou de outros meios
igualmente eficazes, para contato do gestor/fiscal de contrato do Município com o
preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isso gere
qualquer custo adicional;

9.13 - encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos
comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação
exigidas na licitação, especialmente copias das certidões de regularidade junto ao
FGTS, Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT e a seguridade social -
INSS, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo
gestor/fiscal de contrato do Município;

9.14 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitadas pela Prefeitura, cujas
reclamaçÕes se obriga prontamente a atender;

9.15. apresentar no ato da assinatura do contrato dados de conta bancária da
pessoa jurídica contratada para receber os pagamentos via transferência eletrônica;

9.í6 - Responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais e avarias que
venham a ser causados por seus empregados ou prepostos ao Município ou a
terceiros, de acordo com o art..70 da Lei Federal no. 8.666/93;

9.17 - Ressarcir o Município do 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;

9.í8 - Permitir ao Município exercer a fiscalização da entrega dos produtos licitados,
inclusive fornecendo informaçÕes aos seus prepostos;

GLÁUSULA DÉclMA - oBRIGAÇoES Do CoNTRATANTE - a contratante deverá
comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante o
fornecimento de produtos contratados;
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10.1 - Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente,
dando ciência do recebimento e efetuar todas as conferências necessárias ao
perfeito cumprimento do objeto;

10.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionários ou preposto do dono da Ata de Registro de Preço ou contratado,
em relação ao fornecimento dos produtos objeto do Contrato;

í0.3 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, depois de constatado o
cumprimento das obrigaçÕes da licitante vencedora;

10.4 - lndicar o servidor responsável para exercer a fiscalização da execução do
objeto contratado, o que não Íará cessar ou diminuir a responsabilidade do
fornecedor pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por
quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

í0.5 - Emitir, por meio da unidade administrativa de compras a nota de autorização
de serviço (ordem de seruiço);

10.6 - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade
com as especificaçôes do Termo de Referência;

10.7 - Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio do
gestor/fiscal de contrato;

10.8 - Arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos
termos aditivos que venham a ser firmados;

1Otg - Fazer juntada no processo administrativo de licitação, por meio de agente
público habilitado, todos os autos necessários a comprovação da legalidaOê do
processo.

cLÁusuLA DÉctMA eRIMETRA - AcoMeANHAMENTo E FlscALrzAÇÃo Do
OBJETO DA LICITAÇÃO - o recebimento dos produtos será acompanhado e
fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando a municipalidade,
podendo contar com apoio técnico de profissional ou empresa habilitada;

11.1 - O fiscal do contrato anotará em regístro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a entrega dos produtos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados;

11.2' As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do
contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores (gestor do contrato- Secretário
Municipal) em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
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11.3 - O licitante vencedor poderá manter preposto, aceito pela municipalidade,
durante o período de vigência da ata de registro de preço ou contrato, para
representá-la sempre que for necessário;

11.4 - independente da indicação do fiscal do contrato, compete ao Controle lnterno
exercer a fiscalização da execução da ata de registro de preço e dos contratos
oriundos do processo, podendo determinar regularizaçáo de quaisquer atos que
atestar inconformidade ou solicitar o cancelamento da ata ou rescisão do contrato
quando verificada em auditoria irregularidades que ensejar ilegalidade dos atos
praticados.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DIREITOS DO CONTRATANTE . SãO
prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei Federal no.
8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste
Contrato.

GLÁUSULA DECTMA TERCEIRA - RESCISÃO -a rescisão poderá ser:

13.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos a seguir
enumerados:

13.1.1- não cumprimento de cláusula contratual, especificações ou prazos;

13.1.2 - cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçÕes e prazos;

í3.1.3 - lentidão constante no cumprimento do atendimento na entrega dos
produtos, levando o contratante a comprovar a falta de interesse da contratada;

13.1.4 - atraso injustificado no início do fornecimento;

13.1.5 - subcontratação total do seu objeto, a associação da contratada com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato;

í3.í.6 - cometimento reiterado de faltas na execução;

13.1.7 - decretação de falência ou a instauração de insolvência civir;

13.í.8 - dissolução da sociedade ou falecimento da contratada;

í3.1.9 - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da contratante,
que prejudique a execução do contrato;

13.í.í0 - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do
orgão contratante, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
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13.1.11 - ocorrência de caso fortuíto ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;

13.2 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo
administrativo, desde que haja conveniência do contratante.

13.3 - Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da contratada,
será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver
sofrido:

13.3.í - suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por pruzo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo, em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado à contratada nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;

'13.3,2 - atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo
contratante decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados,
salvo, em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigaçÕes até que seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão
deverá ser comunicada por escrito ao contratante;

13.3.3 - rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações e pruzo acarretando as seguintes consequências:

13.3.3.í - assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se
encontrar, por ato próprio do contratante;

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

13.4'Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a contratada será
notificada com 30 (trinta) dias de antecedência.

cLÁusuLA DÉctMA QUARTA - cESSÃo e TRANSFEnÊructa coNTRATUAL -
o presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo
ou em parte, salvo tarefas especificas devidamente justificadas e com anuência da
contratante ou as condições de subcontratação previstas no Termo de Referência e
no Edital.

GLÁUSULA DÉclMA QUINTA - FORO - as partes contratadas elegem o Foro da
Comarca do contratante, para dirimir quaisquer dúvidas relativaó ao presente
Contrato.
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GLÁUSULA DÉclMA SExTA - DlSPoSlÇÕES FtNAtS - Íazem parte integrante do
presente Contrato, independente de transição, as condições estabelecidas no
instrumento Termo de Referência e no convocatorio e as Normas contidas na Lei
Federal no. 8.666/93, principalmente nos casos omissos.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em2 (duas)
vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas.

São Felix de tMinas - MG de _, _de de

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
Prefeito do Município de São Felix de Minas

Órgão Gerenciador

COMPROMTSSÁRIO
Contratada

v

\,

CPF

Testemunhas

Nome

Nome

CPF:
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ANEXO VIII

TERMO DE REFERÊNCIA
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CERTIDÃO

Processo Licitatório No : 2512021

Modalidade: Pregão Presencial No: 2412021

Assunto: Gópia do Termo de Referência

Certificamos que o Termo de Referência encontra anexado ao oficio do orgão solicitante,

datado no dia 09 de junhol de 2021, para análise e conferência dos interessados nos termos

que dispõe a Lei Federal no. 8.666/93, conjugado com o disposto na Lei Federal no.

12.527t11 tendo esta certidão o objetivo de substituir cópia reprográfica como anexo do

edital. Para constar, lavrei e fiz juntada do presente auto na condição de Presidente da

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de São Felix de Minas.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - [\íG, 17 dejunho de 2021

WILSON LEONARDO
Pres nte da CPL
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCTAL PARA

REGISTRO DE PREÇOS N":24l2021

EMPRESA

ENDEREÇO COMPLETO

CNPJ/]\íF DA EMPRESA:

\,

TELEFONE: (_)

E-MAIL:

FAX

Recebi do Município de São Félix de Minas, copia do Edital do Pregão para Registro

de Preços No:2412021, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de

Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro às...h... do dia ....1....12021, na sala da

Comissão Permanente de LicitaçÕes, situado a Rua Frei lnocêncio, no 236 - centro -
São Félix de Minas - l\íG.

Prefeitura Municipal de São Felix de [t/inas - MG, _ de de 2021

NOME DA EMPRESA

CNPJ

Nome Legível

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel : (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0001-71
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PUBLTCAçÃO DO
ATO CONVOCATÓRIO1

(EDITAL N":24/2021)

v

de í7 de junho de 2021

OBJETO: Contratação de fornecedor objetivando aquisição de uniformes, destinados
às diversas Secretarias do município de São Félix de Minas - MG.

,/ Publicado no Quadro de ayisos do Município dia 17/06/2021;./ Publicado no jornal de Circulação local dia 18/06/2021;,/ Publicado no jornal Oficial do Estado de MG dia 18/06/2021 .

1 Fundamentação Legal:
Lei Federal no. 8.666/93
AtÍ. 21 . Os avlsos contendo os resurnos dos editais das concorrências, das tomadas de prcços, dos concursos e dos
leilões, embora realizados no local da reparÍição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por
uma vez:

(.. )

ll - no Diáio Oficial do Estado, ou do Distito Federat quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por orgão ou
entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distito Federal;
lll - em iomal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jomal de circulação no Município ou na
região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fomecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a
Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divutgação para ampliar a área de competição.
§ ía O aviso publicado conterá a indicação do local em que os rnteressados poderão ler e obter o texto integral do edital e
Íodas as informações sobre a licitação.
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cERTrFrcA PUBLrcaÇÃo Do EDTTAL

Eu, Wilson Ferraz Leonardo, Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de São Félix de

[Vlinas, designada pelo Decreto N/lunicipal No: 35, de 14 dejunho de2021, CERTIFIGO que

foram providenciadas as publicaçÕes do Aviso de Licitação referente ao Processo Licitatorio

N''.2512021 - Pregão Presencial No: 2412021 no, Diário Oficial do Estado - Minas Gerais e

em jornal de circulação da região - Diário do Rio Doce, além de afixada, na presente data,

v copia do mesmo no Quadro de Avisos e no site eletrônico da Prefeitura. A juntada dos

jornais no processo será feita imediatamente quando as vias chegarem na Prefeitura

tt/unicipal.

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

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 17 dejunho de 2021

WILSON F LEONARDO
Presidente da CPL

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpJ: O,t.613.,t21!OOO1-71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TÉIIX DE MINAS

Avlso DE LIclrAçÃo N' 25t2o21PREGÃo PRESENCTAL sRp N" z4t2oz1 - A prefeitura

Municipal de São Félix de Minas/MG, através da CPL, comunica que abrirá PROCESSO

LlclTAToRlo No 25/2021, modalidade PREGÃO PRESENCTAL SRp No 2412021, cujo objeto é o

registro de preços para futura aquisição de uniformes, destinados a diversas Secretarias do

município de São Félix de Minas/MG. A abertura será dia02/0712021 às 09h00 na

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, localizada na Rua Frei lnocên cio,236 - Centro,

São Félix de Minas/MG. O Edital poderá ser lido e obtido cópia na Prefeitura Municipal, das

08h00 às 11h00 e das 12h30min às 16h00min horas. lnformações tel/fax (33\ 3246-9106 /
9066 - com WILSON FERREIRA LEONARDO -PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉUX DE MINAS

AVISO DE DISPENSA DE LTCTTAçÃO N" 1 Ot2O21- CHAMADA pÚBLtCA N" O1l2O21 - A
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG, através da CPL, comunica que abrirá

PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA No 10/2021, modalidade CHAMADA PUBLTCA No

01/2021, cujo objeto é, aquisição de gêneros alimentícios através de

grupos formais/informais de agricultores familiares rurais para atender as necessidades dos

alunos matriculados na rede municipal de ensino de São Felix de Minas de acordo com o
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, previsto na lei no 11.947/2009 e

resolução no 38/2009 de 1 6/07/2009 (FNDE), resolução no 004, de 2 de abril de 2015. A

abertura será dia 06/07/2021 às 09h00 na Prefeitura Municipal de São Félix de Minas,

localizada na Rua Frei lnocêncio,236 - Centro, São Félix de Minas/MG. O Edital poderá ser

lido e obtido cópia na Prefeitura Municipal, das 08h00 às 11h00 e das 12h30min às

i 6h00min horas. lnformações tel/fax G3) 3246-9106 / 9066 - com WILSON FERRAZ

o
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do ltambé

PRmso Lretr-{TôRto \- tmo2t
rucÀo PREsDrctÁt,tr@ml

Apd !dilisêBi.edôme pec@ia o Aí.43d! br 36@3, a h..
gôô e equ'F & Sió d*la § .nru Cohdii ÂNdô &.
ÊPl conírubc Coríq&s c I-c4ro L@ Dqftiro Sto cnçâló

TENoDE coNvÊNtox" loI/ro2l
l)lsPE\s^ n. úr2o2t AssctAçÂo ms MUNIcipIos &
CIR( lltu n RIsl ICO tuoLRo .lCO ()bj.b:o óldo du F..,eíle Con\êír e, dtrpribitaÇrô d. tocuF6 6núÉft § e oFr.ào
í!ú p&3 . he&{aô ds .tivi&G &.ítiü& mdom ptm &
hhnb, &Efi .id) ss.sc'd6. v&doC6Eo &!20.321.8r.
a$'Ddo m 1406€021. vi8ôciá # 3lr12/2021 Prefeitura Municipal

Lô-ME !êrc.&.s do rdeddo c.tue
9ô C@Flo & tuo ,1triró. l, d. jdo & 2021

São Miguel do Anta

São João do Oriente Prefeitura Municipal

Santa Rosa
da Serra

Prefeitura Municipal

!o!içrô dôs irtercsdGno ír. *we.sd.iron!.Dggovbr(pút d!
Tmsróc'nlidqro) êiou ws.ÉIdictuce3co.h M6ti
pn d.$d.U16rVO.,ú lSdisdóÉ&jdod.2o2l h.t
Múqu.s rftka PE8Nim

Sú-t7trqío,I

Santo Antônio
do Grama

Prefeitura Municipal

PRtr]DS§O LICIUTOruO tr T- PRrcIO
PRÍ:STNCAI, §RT N' M7/2T.

Cj.tor Rêgirro d. !q6 vsüdo . tuim € .v.sbd .qu[iç& &Mrdlk tud6!. ttá§ihc ehé.ücG c Mad.ii e h.
F,r m cmplfrilbÉo rô pÊEio otnl. &rhdú !6 &pú&
ner.§ 6@icipnt. AbtuÍ! di.r 0l d! Jrho & 2021, c t3:&in. I
Ru. P!&ê tu.o eüq tr l, carq Suro hôdo do Gmr'VC
T.tÍll)3y2.r@5. 17,6/m2t. Mfto 

^dtiô 
Rd& prá.no

PP6r:Or.
Edihl Pn Publicqão; kocdso Lcibúno No 0r3/202tr PFgàô
k6encid \' 0ll 2u2,. À PEl.rbr! Mu'cbl & sdo Anóruú
do lh& roil ,úLco eE Íúi hha n Éesó Lic'eno n.
0J, 2021. PRsb km'd n'0]l tu21. obFb R.eEh & hiÉ
P.à r(uru I Fv.ilúdíA@r!\Ãe! DÊ hcÍ+ R.f;çóê F Cunh-
r4er h HGFúsfl No Vd.ipro tu tuio tutoilo & lhE
M& PD Veúcqio tu Àútldé Ds S*dsrr VqHDs
I:dresàdúhvclop.re.dcnchêío rle!t0800húEôdúot
dc túho dc 2021 

^bdú. 
& av.lôFi ô N mh. do drâ ot dê juh

d. Zo2l lnfm!*s Élú ktdo* itrr trZg.tZ:l BOt no É,-o
d§0?@hsI l6mÉ.Flôêm.il hc'kúrdoútudoÀ,h&
n8 &\ k ou unü Flô rk. 

"* 
\úrolduniôôibhbe mg.gor br

s&ro 66nio do thuiMc. l? d. jdo d. 2021. R@m trbL!
s.l6; PEfdIoVqidFl

EXIMTO 4.IDIMOÀDtTtVO AOCONT^TO N. 0rr2o2U
Proc*oLicidú'otr'0r(2020.Tônd.&hç6n"mI A2o côn.
hhr Múicipio& slo hiodo Gd.. co.mrd. L&R contu
loÍ. c tnpÊndimmlo§ lidá.Mt Objeto do conrío: côrril§,odc
.rF.§. pÍr cx.cuÊo dê oh d. cdpnlo. &.r$i pturd N
Ruà ,* C.lq.o d. CÕ'L no dúhro e Suh \tmr e &No tubr,

Prefeitura Municipal

cipio & Sto do dô @Fh. Obj€to dô T.mo Aditivo: PoroB.ç&
do F&o & vi8&ci. & cdmo c.lódo Fí oú 0 (súo) D.g
. Ét ô tu & úriffir S& ,oao do da@C R.siLe
r_ô&§Àlctokr hf.h Mqicip.t $rql202t.

2ca-r7t{q$- |

IXTMTO 
'r 

IEWO ADnM ÂO CONTATO X. O3rh20
h6o Ltiilóú n.0242@0, tndrd.hç6 n! @tftL C@.
hht. Muiciriô & Sb &e & ftol. Comdr L&R CoM.
10ãc EhpEcndimêlb. L&-ME. ôj.to do6úudo: @nht!9io d.
€nF.r r.bcurao d. oh & cdFaro . &@eú ptuvid r
Ru r& dhno& 6.Enó&hto& Suh Mdr& &úo, h6l
cipio & sÀo Jôao do 6mr. Obje & Tmo Adifivor Eômg.Éodo
prú & Íghc'! do cqhb c.l.bn& r nâL 04 (qúh) ms6 r
8nô&bd.ssbrrlstoJdodoGác/MC rquiECÉh
da Silvr - PEf.ro MunicipJ 301212020

2.m-r7rq!o, I

São José do Goiabal

UIMTO m Oi_TMTo \§ úlAotl.
CO\mATÁNÊ hf.m6 MurnFl& Sto \Í,rl doAíh CO\.
TRÀÍAm NOVFnCH SOLIÇOtS E(IOL&ICAS 

'rDACNPJ: 0J.621 A&@l-35.OBrErc'ÁS6içr'déLÉflFdee,&
um SBh. & tu& d. SrudÉ {6§lo As'c.. d6 tquprftí6
ne{sôoi..u qddôúliz{e \ÀmR T()T{ R$ 11630,ím
VIOENCIÀ 15/6/421 . ló16202, tuenúú! & cbú!e)
15 62021 vÉnr. kcnrôsôu. r6ior hfeío \lBBpll
EXmÁm F CONmAT N" @12021 CONm,SA\X: pre,

t nuE MuÍicipi & s&ViS.ldoAnhCON'm{ÀD sôlúgc&
tdims.dho0rqJ936BcNP,{ 29176,@l-26 oaJÊI)
húÉ & SaN! de bcqb& 02 R.rcarrdeú. puÕ hr.
htu d( d6cíúã Rúd \^LOR Ll4l. RS 2r_mo.ü'
vlCtIClA 16610:l . lr6úll .Brrer! 6 (úíÍ.(,
lí62021 vd.r. Püciod.sôur JúioÍ hfeno Vuioprl

AVIrc DDtr\OGACÀO DE LICITÂÇÃO
CBAUDA ?UBLICÁ\'üMMI

'6r Fblico pm c6&ohdo doi mE,6úr qk deuds Uv(!
C lR a Lcrbçtu m.plsáf., he\$ N. t472OL F. Cúh{b
de P.ss! Jd'c! qFc'úú B htqlo & scnq tu Gmvor!'ndo dc hbúo! d. r.Bddz.do fDó6. dó! - REURB-E
(ESPECIA-tr pd Rcvisso c Reüfc.çb e Tmo de R.fúech .
Ednd. Atuv. &r &!Eúô si didgd.ú. fd[. ü l.i. pond
e Ve.ip'ohe ' sw úl.ruüo nsSor br FU'q&r(J4)
16 5a- I 2r9 hi7 Cltudio rúrt. . P..s6tro

7.ú-17 t1ytuS- t

Santa Vitória

Prefeitura Municipal

avtso DE LtcraÇÀo - EDITAt. PEGÁO
ELETROIT( O REGTSTRO DE pREÇOs y 0roo2l,

PÍo.*o l-'cn.ródô N. 06112021. D^lA DÂ ADERruRA o? DD
nrt,tio DE 2021, Às l3:m IoRAs. omm Rccúh d. hç6
Fn lúdr c .v.nN.l coftuçtu d. o@r 6p{iâtuú viú6
a .qúr(to & V.d,Jmúrs \"!o' ,tuteÍônJr! Íhcos,. o.r.d§"".
simil&6. Biôlõsic6, EFi6c§. CÂ|. Ve&& júdrl, Frm
Fddo d. 12 (&2.) rÉ, §m ke no nnoí dddo Êftíuntfn).$&. ! tôeh CM[D/AX!lSAde F{ôs dc nedi.ocíros. p.tu
rkderâ. ncc6dd.r dr Rcd. Puhlk. & sru&. nuto.ipru & s;nu
viú'r VG. cdh. &tuáb.ü'Icmod. Rê,eêh-r. hxú
I. e (»jdo exo lA &sG !:did, ú.!r! do Sütú. dc Rcgisro
de ft.ços (sRp) puoÁo ELÉmóMco. Trm MINoR pRlço
mR t or pMncpÁçÀo \$pL,\ co\coRÂircta t\FoR-
vÁçoEs t.l.fax' /la,lIl.8Jll - c.nÀl JdEjoprcsc4lm-
h\[on!m88^th HoRdlo llmh b t3ouh coNol(ÕE! DL
P^trIlCPAÇÀo: Pdtu púErF 4rh ücn{to Flidsrddics
deúdh.dé coÍítoi& o.diul e *G ú.rq mcôilm.& i d,y

Santos Dumont

Prefeitura Municipal

Âvtrc Ds LtcITÂcÁo
PP 076'2021 obj tüuo . .rod F;4b nú6n @Íq'epn nodí â scc Á&úiqto . êmi. sedd; Áb.iM:
01 0r.202t * eh lirkl. q s t,ítordumd.mB.gôr.& Iúnmq&..
(12)3212.?@.C!ilc {bcí§&tu.r.& PErÕb

Prefeiturâ Municipal

São Pedro
do Suaçuí

Prefeitura Municipal

. AVISDELICITÀ(,ÀoI
T,PRIGÂO PRTSENCIAI \!032 2021 oobldo&prc*íre h(tr.-
çlo. r côft[çto d..,@r ÉF'düú n! F{*aô dc r6'çt6
d. ctuúúr. .*úon! d. hgqhn!Asoôm,(r Lm o obld§"
d. &ú ú dêtu& & M6'Gp'o d. sÀ P.dro dil Suflr VG
Dú&.bdrolm7,2ml L09mh*
b) PúcÀo PRÉSENC|ALI.Ol3@2t O ój.ro ôrcb [ôr&
ç& a o c8üto d. rçG púr tuu ê .wnrul 4úÉiçao d. ní6iá"
pétu1Àd6 &.údô.tú e !iql6..uiüôd.ú€ia.bf,n.
pd Í.díü dod! do Múdpio & slô P.dro doSuNÍMc
hr Àrhn 010?/2021 ü oqm O dihl. los acros F&lm
,.r.Mffi.&rr.s&ô hÍ.íM d rcík htrp. estr sF&-

lkô'õT.'r.f,& $u. PÉtcil. Vu'cFl
3ú -!7 UqSt r

Prefeitura Municipal

^MDIcÂÇÀo 
pR€. Lrclr^róruo: lMotr

PrucÂo f,LETnô\t@m»ol.
Ojdo: Á+biçb & 02 ohibs ORE 3, 02 6ibE ORE I 4x4. @
Vd 16 hger c I Müivr @ lqc3 cdôm. .nSêEô. Rl€rlm
dudo Tem & &oú judci.l 6údo.nfr ó Múcipio & §b
iosé ô cilbl MC. ! Fu&9h Rrnov! ID 276681S? Fú6
e.lrú! vqcdm . dldi.do o ójdo a í.rú e cryÉ,:
neh 0lr MASARÉLLOCARRCÊRIAS E oNtBUS mA CNp,
..'0r.40.06Jlm0l.7li vâlor: RS 766,0@,@ Gecsrc. i*d.
. §.L nil Éú); lb 02: sAN MÀnNO ôNIB(;S Lm^ C\?',"
91.4r.82rmt.06. V.lor: R$ U l.@,@(S.bqtú ê ocnn. M
nilE!t): ilcn 04r SMARTMC COMf,RCIo &REPMSEIfAÇÀO
EIruLl. CNPJ í'll &3 83!rmlfJ. Uc Rt !540@.@ (1.-
zdorc drqBú êqutromil ÉLI trn05: MÁR(A vEtCUbs
E PEÇAS S/A CNPJ í ! lE?0r422l@0t-ó7. Vdú: Rt 104?m.@
(Cilor dl. st.mr6 Êú) stu bé do Gtu. 2o & nao &
2021

1.Á-17 t4y327 I

Dxrkro DE @NrMTos pR@ LIcITÁróaIo:
@@I PreGÀO DI.ETRÔSI@@Dür,

ôje: Aasiçe & 02 dbs oRE I, 02 6bB oRE Lxd o,
Ver 16 lug@ . I Mbivú 07 lr8lÊs coilom..xreêmiú, R..!e
diudo T.mo d. soú judci{ Ído.Íh ô Múarb & sb
Jôié do 6i.bl VG c I fd+b R6ovr ID 276el$7 CME
da: M^SC^§[O CÁRR@DRIAS Ê oNtBUS úDA cNp,
.o 0J.{o06r/ml-?ti .otrHo 03J,202t Etc . R§ ?6@qOO
(Sd*.nrG G e6áh c EE nil rd): lh @: s_{\ MANO
oNlBtiS LTDA, CNPJ n.! 93.73r.n2lmL6, Conmo: d&20r1
!Aor: R$ 781.m0,@ (Sdccdd . on6[. M úil En); n@ q
sMÁRT vc coMÊRcto & REpRSExTAçÀo EtMLr. cÁ..pr,.
Jl S3.831/0mLl5, Conhrô: 037402) !ilo.: RS 354.0m,m (TB
zenror.ciquúh eqúohitr.nr)r Itmorr M{xA v!lct,l_6 t
PÊÇ^s s Á.CNPJ!" t87o?.42Zmló?. cúdor os/{2r v.h.
R§ 104.700,m (C.nbenile sercenrG E.ir). ugàci.O?r6rt2t.
3l/t2r02l SioJe ô Coiór,, l6dêjdodc 2o2t

a.E lT laq?g- I

EoMoreaÇ^o ptc. Llgr^Tóruo: l&o2t
PscÃo DI-ETRôMo 0Dorl. troMot,@ÂcÃo

Fd rômr pôlico s€ loi hóôolôedo ab d. djldhrÉ. F6oviôm ,ibr & MA§CAREIo CAm&ERtAs E osBUS LDr\
CXPJn.'05 4O65/ml.7l: rlor rf,$7&.m,m (Sda.ítôr ê s6,
ied.. i.b d ê.is)l [m02: SÁN MARINO ôNBUS mÂ, CNPJ
n'93.78i322/ml& \Íq: Rl tt mqú(sdê.Éor. oiffi.
mDilr..islíÕ04: SMARTVcClM[RCto& &EPR!SEM^.
çÀo EIREt,l. CNp' n.! 33.S63,St3/0m1.35, Vltor: R§ 354.Om.OO
(TEzq6. ciqld. e quro nil dl} [n or: MARX^ VÊ!
CULG ! PÊçAs SrÂ, CNPJ no 18.7úa2mot-67, Uor: i§
l047m.m (C.nro c nit c !d.c.ntd rqis). sãô rôla & Coiru,20

3.e -t7 lt9g2a- |

São Félix de Minas

Âvts DE Í-toT^Ç-Ào No 20@r PRf, cÀo
PTSENChL §RP NO 2{20'1

PtfenE M@idFI & Sto têlir dc Mhú - Vq .rrts dr CpL
cmdo qE ôm PRtrESSo LICnATRIO S.25 )o2t, rddl
dd. PR[G40 PRFsr NclÁl SRP \' !4 2021. cup obtdo ? ô ÉEE-
kr d. pqú Fa íutu! lquiirÉo d. qu'rto & ;to;e\ Jcí;À-
dc . dikha Sccdnõ do nuÉipro & Stô Fétix & VDú Vc

^ 
!tui \eÉ dr 0r0r 2021 tu 09mO n. PEteiluE ttuDc[rt &

SÀo Félix & Min§, lôMliza& Í. Ru! Frei Inocôncio, 2S - ilnro,
sh talir & vúa VC () Etul úm !{ hdô e úbtr& sp'! M
Prdehun vú'c'pd.&.0&m ú tlhm(dÀ tàpn'n ú r6i[@
hiltu l.Íúhqôshlfdl])1246r1ft eM .mwtrso\tLR.
RFIFAI TONARI! PRISIDtNl'T DÁCPI

i m.U I{q@- I

São Roque
de Minas

Prefeitura Municipal

ttt202l

PRECÀO PRESENCIÂL N" O2I|'O2I
Alis de Relublic4io de hso l-icr6ódo . Uid de Lcn!çÀo
Vdi&. PEgto k*mrtl n.02{2021 - hc.dhdb tjciNóno
í's42021. o Meicipio & Sto RôqE de Vins,Mc «,h. púbti.na
r.p{blicsro do @.iiô li.iurôdo .chr dêsio, MF vilr +e a §!
sió & di! l?/Ém2l 6i&lnü C@ oji, oli€u vB.o R.sr,
tb d. F.çq pú! lsú'çao 4 Mdnlb dê cúísrru\& pn uy, nà
müukn\Ào dÀ dr'&&e dr s.ctur Vútrrprt d: 1rú,Fn.. .
Oh hblicú & sao RqB & MiE MC.. s.rEdnrdd i\ @ fl)
hotu do di! 30.6 2021. .! *& & htlih \lúc{âl sio Rqu
d. Min&. l7 dcjdo d.2021. Eliziá. Camil. diCuha - PÍ.gocú!

Ávts DE LtcIT^cÀo sc 2@@l Púcio
PM§f,N*CÁL §RP Xo A/&, r

Prcfeiluã VhrcrFl dc sl. relr Jc MhÀ - Vc, úivc< d. ( pt .(omdo qk únd PR@f sso I ICn.\rcRIu \o 24 202r, mdrl.
dr& PRIG^O PRÍSl \ClAl sRP \' 2t 102t. curc obrdr ê r EgÁ-
h dê rcr« p!.. íurur, quk\ào e F"u n.r; c ,.ihrs d.:ú
.lhdeprd{ão4 *niçc & Júm.nlo. Ueemcnto. csb
Bn.ec+rr dc Fs F6sniqutu. !.!cut6 & vut.ipio
d.Sh Félixdê \tirú MC 

^ahuns.ddr.0rO?/2021 
e09i@

r. Pd.íu,r \tunErnd & sto I.hr & VrnÀ, toràhad.íá Ru IiE!
InÀhcb. 216 . C.ilm. Sh F.hx & Mtu v0 o &rd F&ú kr
Iiô. oh,ô qu n. Pd.íun Vun,.rDj, & O3rcO§ ilrco. &
,2h1hre lóhohhhmo lilomrlniskl tú(,1!26116 9h

c.mwllSo! FI'RRllR^l.fo\UN PRIStDI\Tl DAcpl

São Sebastião da
Vargem Alegre

Prefeiturâ Municipal
PRMESO LIOIATOBIO @2I. PRreAO

PNSENqL §RPI'|@Ir.
Obj.b: RegüEo d. prsG ójstvmdo . tuG . §üu! !+ú4&
de p.rel. d. peü .ovc, 0h "b ÉmdddoÀ ô! rcfomôr mcoq!ffi+ao ú k.gb ot?/2t_ Edç6 & dtuo tu...Ddo. cnk' c cúb44 ê E,tdÕ' ldé F ryk ô
hol. 6uru(pd bm coro dd vcrd6 cmqidG eh o nMo.coúme sdrcrqlo Akun dtr 02 & luüo & m2t, ú Oa6B,! Ru PdE iôrc cuurift, t2t, cádo. sdô turóM ô G.fu
MC ]!ttll13r2-5úr, t7l6202r- M.Êo ÁuÉtio Rilhb k..

3(D lT laqT$_ t

FL. 13 v

PRGfsso LtcITATóRto f .. @r@l
Ctdóosdlo n' 0ll 2orl rmFblco! H,,dodilpNssv,
lcÍnhó í' 0r9 2021 Cí.dnLi6.ilo n. 0lt 2o21. qu im Nr
objdo q.ile toblc. & 8ôftr dmúttr$ ü 

'selM. 
Í.;r.

lq...1m deda MEclm3dôrg@rr'out &.túfl.
qrú.§h (PSA[, r 6 duc ü Í.& hoicDd & s,tu dê
sb $búriao & vúSm 

^l.F 
or hrrÀsdn* rah@r r úmttr.

Iilomú ou I()'Detu hdrvrdE) dê.rr, #3;ur, &tu.
mf,Eb Fr h$ilqto . Pqáo & \d ré i @ Jo hÉ 4,
di! l?É2@t Hd n! E.fd@ MunlcD.t ds o8frr i\ I @k
c 12 6 ú 16@ d ô8 üaí. h.dúô i^ia & dú.ú pÍ.tcÍo

t(r -17 l4q3t4. I

@ D@umento assinado elerônicamente com fundamento no an. 6o d o DeçÍeto n' 41.222, de 26 de julho de 20 l 7.
A autenticidade deste documento pode sr verificada no endereço http://ww.jomalminasgerais.mg.gov.brlautenticidade, sob o número 3202 I 061 720484902 lo.
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DESPACHO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA

Cumpridas as formalidaces legais, na qualidade de Presidente da Comissão

Permanente de LicitaçÕes Cesignado pelo Decreto [Vlunicipal No: 35, de 14 de junho

de 2021, faço a remessa do Processo Licitatório N": 2512021 - Pregão Presencial

N'. 2412021 ao Pregoeiro Oficial, Sr. Fernando Paulino Rosa, para apreciação e dar

prosseguimento ao mesmo, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação.

Cumpra-se

Junte-se.

Prefeitura tt/unicipal de São Félix de Minas - [/lG, 22 de julho de 2021

WILSON LEONARDO
Presidente da CPL

Y

\í

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





23t06t2021 Gmail - Solicitação de Edital

Licitação São Félix de MinasM Gmail

Solicitação de Edital

Paulo Henrique Rocha <phuniformes@live.com>
Para: "licitasÍm2017 @gmail.com" <licitasfm201 7@gmail.com>

16

22 de

Bom dia, Gostaria que me enviasse o Edital para confecção de uniformes

Att.
Paulo Henrique Rocha
PH uniformes e artigos promocionais

Obter o Outlook para Android

https://mail'google.com/mail/uto?ik=47c8d23e09&view=pt&search=all&permmsgid=msg-fo/o3|1703274749185820g1g&simpl=msg-f%3 
A1703274... 111



23t06t2021 Gmail - Solicitação de Edital

Licitação São Félix de Minas <

ÊN 16

M üruail

Solicitação de Edital

Licitação São Félix de Minas <licitasfm2O17@gmail.com>
Para: Paulo Henrique Rocha <phuniformes@live.com>

Bom dia,

Segue anexo conforme solicitado.

+l+ffi Livre de vírus. www.avast.com.

[exto das mênsagens anteriores oculto]

2 anexos

g1 TERMO DE REFERENCIA.docx
'124K

23 de ,,21

ffi EDITAL.rtf
959K

1t1
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TERMO DE RECEBI MENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL

REGISTRO DE PREÇOS No:24l2021

EMPRESA: R V Coutinho - Prime Artigos Promocionais e Uniformes
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Curupati, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES
CNPJ/MF DA EMPRESA: 12.484.1 1110001 -08
TELEFONE: (33) 99942-2587
E-MAIL:

Recebi do Município de São Felix de Minas, copia do Edital do Pregão para Registro

de Preços No:2412021, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de

Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro às 09h00 do dia 0210712021, na sala da

Comissão Permanente de Licitações, situado a Rua Frei lnocêncio, no 236- centro -
São Felix de Minas - MG.

Prefeitura tt/lunicipal de São Felix de Minas - MG, 25 dejunho de 2021.

R V Goutinho - os romocionais e Uniformes
CNPJ: 12.484.11 1/0001 -08
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