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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
CONFORME INC I. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06.

Processo Administrativo de Licitação: no 2912021
Modalidade de !icitação: Pregão Presencial: n" 2812021
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item.
Procedimento: Registro de Preços

Legislação Aplicável: Lei Federal no. 10.520, de 17 de junho de 2002, aplicando-se,
subsidiariamente a Lei Federa! no. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteraçÕes
posteriores, Lei Gomplementar no.123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações
posteriores, 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, Lei Municipal no 02í, 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 Credenciamento: 02 de agosto de 2021 às 13h00.
Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 02 de agosto de 2021 às 13h00.
Local: Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, Rua Frei lnocêncio, 236, Centro -
São Felix de Minas - tMG.
lnformações e Contato: Telefax (33) 3246 - 9066 (Wilson Ferraz Leonardo) ou e-mail:
licitacao@saofelixdeminas.mq.gov.br, onde pode ser consultado o Edital e obtido copia.

1 - PREÂMBULO - O Município de São Félix de Minas por seu Presidente da CpL,
designado pelo Decreto no.35 de junho de 2021, torna público para ciência dos
interessados que, atendendo à solicitação da Secretaria Municipalde Educação, Cultura
e Desporto, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de Registro de preços
para futura aquisição de materiais esportivos para atender as demandas da Secretária
solicitante.

1.1 - A presente licitação, cujo tipo é o de Tipo Menor Preço por ltem, será integralmente
conduzida pelo Pregoeiro Sr. Fernando Paulino Rosa, assessorado por sua ãquipe de
apoio e regida pelas demais normas pertinentes em vigor, consoantes as condiçÕes
estatuídas neste instrumento convocatorio e seus anexos.

1.2 ' O recebimento dos documentos de credenciamento e envelopes de proposta e
documentação ocorrerá no dia 02 de agosto de 2021, sendo a abertura prevista para às
13h00 do mesmo dia, na Sede da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - ttic, Rua
Frei lnocêncio, 236, Centro, Sala da CpL.

2 - DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES - A presente licitação tem por objeto realizar o
registro de preços para futura aquisição de materiais 

-esportivos 
para atender as

demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Felix de
Minas - MG, conforme especificações constantes do Anexo ll deste editat.
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2.1 - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos
formalde preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para
futuras.

2.2 - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica
de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores,
orgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas
no instrumento convocatorio e propostas apresentadas.

2.3 - Orgáo 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.

2.4 - Orgáo Participante - orgão 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 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAçÃO - Nos termos da art. 48, I da LC
12312006, poderão participar desta licitação pessoas jurídicas - Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte - do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste
edital e seus anexos.

3.1 - não poderão participar desta licitação, os licitantes que se enquadrarem em uma
ou mais das seguintes situações:

3.1.1-Com falência decretada ou concordatária, em recuperação judicial ou extrajudicial
ou em processo de dissolução ou liquidação;

3.1.2 - que tenham sido declaradas inidôneas por quaisquer órgãos públicos federal,
estaduais, municipais ou do Distrito Federal.

3.1.3- Estrangeiras que não funcionem no País;

3.1.4- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.1.5- Que estejam cumprindo penalidade suspensão temporária para licitar e
impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso lll do artigo 87 da
Lei n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores;

3.í.6- lmpedidas de licitar e contratar nos termos do art. 70 da Lei n.o 10.520102;

3.1.7- lmpedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei n.o 9.605/98;

3.1.8- Das quais participe, seja a que título for, Servidor Público Municipal de São Felix
de [/inas - NIG.

3.2 'Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pelo licitante
proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme 7stegistação vigente. 
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3.3 - Os interessados em participar da presente licitação deverão
documentos relacionados no edital, observando-se os respectivos prazos de va e.

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

3.3.2 - a documentação para fins de habilitação, será incluso no envelope de no 01 , que
refere-se a habilitação.

3.4. Os documentos necessários para credenciamento e habilitação poderão ser
apresentados em 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 copia, desde que acompanhada do original para conferência e
autenticação pela CPL ou Pregoeiro quando couber.

3.4.1 - impreterivelmente até a data, hora e local referido no Preâmbulo do presente
Edital, as empresas licitantes, deverão protocolar a documentação de habilitação, bem
como, proposta de preços, em envelopes lacrados, distintos e não transparentes, com
as identificaçÕes na parte externa, de acordo com este Edital, sob pena de não serem
aceitos.

3.4.2 - os documentos e a proposta exigidos no presente Edital deverão ser
apresentados em dois envelopes, número um contendo a proposta de preços e de
número dois contendo a documentação de habilitação, indevassáveis, distintos e
separados, endereçados à Comissão Permanente de Licitação, com indicação clara e
visível do procedimento licitatório a qual se dirigem, e a denominação da empresa
proponente, bem como a natureza dos correspondentes conteúdos conforme indicação:

lnvelope no. 1 - Proposta Comercial.
A
A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas
Rua Frei lnocêncio, 236, Centro, São Félix de Minas - MG
Processo Licitatorio No: 29/2021
Pregão Presencial para Registro de Preços No: 28/2021

Çnvelope no. 2 - Documentos de Habilitação.
A
A Prefeitura Municipalde São Felix de Minas
Rua Frei lnocêncio, 236, Centro, Sâo Félix de Minas - MG
Processo Licitatorio No: 29/2021

Presencial de No: 28/2021

3.4.3 - para fins de agilização da fase de credenciamento e habilitação do certame
licitatorio, é facultado aos licitantes que verifiquem e rubriquem os envelopes,
documentos e proposta apresentados e recebidos pela CPL ou pelo Pregoeiro, caso não
proceda a análise e nem se digne a rubricar estará renunciando a qualquer
questionamento sobre a inviolabilidade dos mesmos.
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3.5 - não serão considerados documentos e propostas que deixarem de
disposiçÕes deste Edital, salvo erros formais que serão analisados e decididos pelo
Pregoeiro ou Equipe de Apoio.

3.6 - não serão admitidas, sob quaisquer motivos ou hipóteses, modificaçÕes ou
substituições das propostas ou de quaisquer documentos, excetos aqueles realizados
pelo Pregoeiro, nos casos em que lhe for permitido ou através de resultado de
diligencias, sendo registrados em atas no momento do certame.

3.7- o Pregoeiro, a Equipe de Apoio ou a CPL não serão responsabilizados por
documentos que forem protocolados em outras unidades administrativas ou recebidos
por pessoa que não faça parte da Comissão de Licitação ou que não seja o Pregoeiro.

3.8 - os documentos de habilitação e proposta apresentados fora da data e horário
previsto no preâmbulo deste Edital não serão dados como recebidos.

4 -CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES - o Pregoeiro quando invocado pela
Autoridade competente, entra no processo por ocasião do credenciamento que é o início
da fase externa do processo, os atos anteriores ao credenciamento serão autuados pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL.

4.1 -a proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documentos que o credencie a participar
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda,
no ato de entrega dos envelopes, identiÍicar-se exibindo os seguintes documentos

4.1.1 - Carteira de identidade ou outro equivalente com foto

4.1.2 - o credenciamento dos representantes, exceto dos proprietários e socios da
empresa devidamente comprovado através do item 4.1.3, far-se-á por meio de
instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes para formular
ofertas e lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome
do proponente (modelo - Anexo VI).

4.1.3 -Ato constitutivo, Estatuto, Contrato Social ou Certificado da Condição de
Microempreendedor I nd ivid ual.

4.',.4 -os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar Declaração
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme
preceitua o inciso VIl, art. 40, da Lei Federal no 10.52012002. (modelo - Anexo lV).

4.1.5 - declaração que a empresa representada se enquadra na condição de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e que fará uso dos direitos e benefícios
garantidos pela Lei Complementar no. 123106 e suas alteraçÕes (modelo - Anexo Vll).

4.3 - apenas uma pessoa representará cada licitante, não sendo admitido, de igualforma,
que mais de uma empresa indique o mesmo representante para credenciamento.

4.4 -Toda documentação mencionada nos itens acima deverá ser apresentada em via a ,:t
ser disponibilizada de forma definitiva à Prefeitura de São Felix de Minas. (//

W//
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4.5 - a falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances
recursos implicará a impossibilidade do licitante formulá-los, aplicando-se a regra do item
seguinte.

4.6 - o licitante que não cumprir as exigências de representação no credenciamento, não
poderá formular as ofertas verbais da etapa de lances do pregão, não podendo praticar
qualquer ato na sessão de realização do certame, como a intenção de interposição de
.recursos. Valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita.

4.7 - todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar
fora dos envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração do
representante legal da empresa, afirmando que atende todas as exigências de
habilitação constante no presente edital.

4.8 - as declarações que atendem as exigências de habilitação e que fará uso dos
benefícios de microempresa e empresa de pequeno porte é exigênciapara poder usufruir
dos benefícios e direitos garantidos pela Lei Complementar no. 123106 e posterior
alteraçÕes.

4.9 - o tempo do credenciamento será definido pelo Pregoeiro conforme o número de
pessoas a serem credenciadas, após encerrado o pÍazo dado para o credenciamento
não será permitido o credenciamento de nenhum outro representante.

4.10 - apos aberto o primeiro envelope de proposta não será recebido nenhum outro
documento ou envelope contendo documentos de habilitação ou propostas.

4.10.1 - aos licitantes retardatários ou pessoas não credenciadas não caberá direito de
manifestação de intenção de interposição de recurso no final da sessão.

4.11 - um Licitante, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta.

4.11.1- caso um Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas
de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo Município.

4.11.2 - apos entregues os documentos e envelopes ao Pregoeiro, não poderá os
licitantes desistirem ou retirar suas propostas.

4.11.3 - os representantes credenciados obrigatoriamente assinarão a lista de presença
na presença do Pregoeiro, sendo a assinatura dos demais presentes facultativa.

4.12 - qualquer manifestação de recurso antes do momento de motivação do Pregoeiro
será ignorada e não constará em ata, somente em momento oportuno será garantindo o
direito de manifestação de interposição de recurso.

4.13 - os assuntos e a redação da Ata da Sessão do Pregão é competência e
responsabilidade exclusiva do Pregoeiro, não cabendo intervenção de licitantes.

5 - PROPOSTA DE PREÇOS - a proposta de preços deverá ser assinada pelo
rgsponsável legal da licitante ou pessoa legalmente habilitada, em envelope lacrado, em
1 (uma) via, digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, e
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deverá obedecer aos requisitos desta licitação e ao modelo de Proposta de
contendo, no mínimo, as seguintes informações:

5.1 - estar datada, assinada e identificada em sua parte final, bem como, rubricada em
todas as folhas,(quando for mais de uma) pelo representante legal do licitante;

5.2 - indicar os preços unitários em algarismos arábicos, com no máximo duas casas
decimais e o preço total expresso em algarismos arábicos e por extenso, em moeda
corrente Nacional;

5.3 - prazo de validade, não inferior a de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da Licitação;

5.4 - nos preços propostos deverão estar computadas todas as despesas necessárias,
inclusive custo de transportes, de instalaçÕes, equipamentos, depreciaçÕes, mão de
obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, combustível, etc., que
constituirão a única, exclusiva e completa remuneração dos serviços necessários para a
execução dos serviços no município;

5.6 - serão considerados inadequados, desta forma desclassificados, preços simbolicos,
irrisórios (inexequíver9, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados
no mercado e com distorções significativas;

5.6.1 - durante a sessão, se o Pregoeiro perceber que os licitantes entrarem em lances
bem abaixo do valor medio (denominado mergulho) poderá exigir que os mesmos
comprove em três dias a exequibilidade da proposta como condição para adjudicar a
proposta.

5.6.2 - a não comprovação da exequibilidade da proposta ensejará na desclassificação
da mesma.

5.7 -O Pregoeiro não adjudicará nenhuma proposta acima do valor da média de preço
apresentada no balizamento realizado pelo solicitante, não havendo proposta igual ou
menor que o valor balizado o processo será remetido à autoridade competente para
análise e decidir se adjudica mediante justificativa ou declara fracassado o item ou a
totalidade do procedimento de licitação.

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

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

5.9.í - caso não faça ou não possua conta nas instituições bancárias mencionadas
poderá apresentar no ato de assinatura do contrato, sendo condição para tal.

5.í0 - a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante 6i1
legal presente à reunião de abertura dos envelopes de proposta; (/

T
Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33)"32469066 

; ;ff;:t 
,rs-000 - CNPJ: 01.613.121to001-7í '/

rL. 3.9_





v

..:

SÃO FÉLIX
DE MINAS

5.10.í - a falta da indicação do número do CNPJ e/ou endereço completo poderá
ser preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do
envelope de documentação de habilitação ou documentos de credenciamento.

6 - FORMALTZAÇÃO DE PREçOS CONSTANTES DAS PROPOSTAS - a cotação
(preço) apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de
pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos, ressalvados os casos de
erros que levarão ao prejuízo do particular, sendo facultativo a desistência do item;

6.1 - somente será aceita cotação em moeda nacional, em algarismos e, de preferência,
também por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, desprezando-
se qualquer valor além dos centavos;

6.2 - os preços ofertados e contratados poderão ser revistos nos termos do art. 651, da
Lei Federal no. 8.666/93.

6.3 - caso os prazos de 60 (sessenta) dias de validade da proposta não esteja
expressamente indicado na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para
efeito de julgamento;

6.4 - se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenÍa) dias, e caso persista o interesse do
Município, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual
prazo, no mínimo.

7- ACEITABILIDADES DAS PROPOSTAS PELO PREGOEIRO - não se considerará
qualquer oferta de vantagens não previstas neste edital, nenhum tipo de financiamentos,
operação de crédito ou dilatação de pruzo superior a 30 (trinta) dias da entrega, nos
termos da alínea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei Federal no. 8.666/93;

7.1 - náo se admitirá proposta que apresentar preços globais ou unitários simbolicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com o Mercado.

7.1.1 - caberá ao Pregoeiro definir o interstício de valores entre um lance e outro para
cada item disputado a fim de evitar sessões exaustivas e sem objetividade.

7.2 - O Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da
obediência às condiçÕes aqui estabelecidas e a decisão quanto às dúvidas ou omissões
deste edital;

7.3 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da Prefeitura, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua
decisão;

7.3.1 - para esclarecimentos de dúvidas conforme cláusula anterior, o Pregoeiro
suspenderá a sessão por tempo necessário aos procedimentos administrativos.

1aft. 65. Os conÍraÍos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
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8 - DESCLASSTFTCAçÃO DAS PROPOSTAS PELO PREGOEIRO - apos a
propostas pelo Pregoeiro, serão desclassificadas, com base nos incisos I e I

da Lei Federal no. 8.666/93, as propostas que:
ildo

v

8.1 - apresentarem preços manifestamente inexequíveis (não comprovados a
exequibilidade) , assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis
com a execução do objeto;

8.2 - quando todas as Propostas Comerciais forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá
fixar-lhes o pruzo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas
escoimadas das causas de sua desclassificação, conforme artigo 48, §3o da Lei
8666/93.

I - JULGAMENTO E CLASSTFTCAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO PREGOEIRO -
durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Termo de
Referência e neste edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja,
fase de lances verbais, aquelas que atenderem plenamente todos os requisitos;

9.í - O Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de
três, quaisquer que sejam os preços ofertados, ocorrendo quando não constatadas, no
mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas na cláusula anterior;

9.í.1 - O Pregoeiro declarará a aceitabilidade das propostas, devendo ordená-las em
ordem crescente para a organização da etapa de lance;

9.1.2 - O Pregoeiro procederá a classificação da proposta escrita de menor preço sendo
essa 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);

9.2- para atender o princípio da competividade não havendo pelo menos 3 (três) ofertas
nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas,
até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam os preÇos oferecidos;

9.3 - O Pregoeiro deverá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de
menor preço, no sentido de que seja obtido melhor preço:

9.3.1 - se não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o
estimado pela Administração para o fornecimento do produto ou prestação do serviço,
não poderá o Pregoeiro adjudicar o objeto para o licitante que não ofertar lance ou não
negociar a redução de valores inferior ao balizamento de preço constante do Termo de
Referência;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110AOç71
www.saofelix. m g. gov. br

rL.-jd v
b
o

rt 16:

9.3.1.1 - quando ocorrer o fato acima descríto, o Pregoeiro encaminhará
justificadamente, o processo sem adjudicar o item em disputa para a autoridade
competente decidir sobre a homologação e adjudicação justificada; 
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9.4 - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de
baixo, comparando-o com os valores consignados no Termo de Referência, decidindo,
motivadamente, a respeito;

9.5 - analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a
classificação finalfar-se-á pela ordem crescente dos preços;

9.5.1 - aceita a proposta de "Menor Preço por ltem", será aberto o envelope de
"documentação de habilitaçâo", contendo os documentos de habilitação da licitante que
a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatorias.

9.6 - verificada que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste edital
e declarada habilitada, será o licitante declarado vencedor;

1O - CONDIÇOES E CRITÉRIOS DESEMPATE - no caso de empate entre duas ou mais
propostas apresentadas, será efetuado sorteio em ato público, para o qual serão
convocadas todas as licitantes;

í0.1 - quando houver mais de uma proposta com valores iguais, a licitante sorteada em
primeiro lugar poderá escolher a posição de lances, em relação às demais empatadas,
e assim, sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.

íí- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - os documentos necessários para habilitação
deverão ser entregues em 01 (uma) via, devidamente organizados, rubricados em todas
as suas páginas por representante legal do licitante ou preposto e preferencialmente
acompanhando o rol dos documentos entregues, devendo ser apresentados:

11.1 - em original, ou copia autenticada por Cartório, ou cópia não autenticada para ser
autenticada, mediante a exibição dos originais para autenticação por qualquer membro
da CPL, Equipe de Apoio ou Pregoeiro, em qualquer data até a data da abertura da
sessão de credenciamento, definida no preâmbulo desse Edital;

11.2 - a documentação exigida deverá estar atualizada, legível e em condições de
análise por parte da CPL, Equipe de Apoio e Pregoeiro;

11.3 - a documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente,
com o número do CNPJ e endereço respectivo, conforme abaixo:

11.3.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

11.3.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas
em nome da matriz;

í 1.3.3 - se o licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente;
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11.4 - para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pel OS

administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos d
da Lei Federal no. 10.522, de 19 de julho de 2002, desde que sua veracidade seja
confirmada pela Comissão de Licitações, Pregoeiro ou equipe de apoio;

11.5 - a documentação exigida deverá apresentat prazo de validade até a data limite
fixada para a sessão de credenciamento, quando não constando a vigência, será
considerado o prazo de 60 (sessenta) dias da data da emissão;

í 1.6 - a documentação para fins de habilitação deverá ser inclusa no respectivo envelope
(envelope no 02 - documentos de habilitação).

12 - DOCUMENTAÇÃO neUTtVA A HABILITAÇÃO JUR|DICA - os documentos
necessários a comprovação da habilitação jurídica são:

12.1 - copia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de
empresa individual, quando apresentado no credenciamento está dispensada apresentar
novamente;

12.2- copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

12.3 - copia do 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;

12.4 - copia do ato que comprove a inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade
civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício'

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

12.6 - os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva

13 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL - os documentos
necessários a comprovação da habilitação fiscal são:

13.1 - comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) demonstrando o CNAE das atividades compatível com o objeto
da licitação;

13.2 - prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS)
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF obtido junto ao site da Caixa Econômica
Federal;

2Lei Federal no. 10.522, de 19 de julho de 2002...
Att. 35. As certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e tibutáia poderão ser emitidas pela intemet
(rede mundial de computadores) com as segulnfes características:
I - serão válidas independentemente de assinatura ou chancela de servidor dos órgãos emissores;
ll - serão instituídas pelo orgão emissor mediante ato específico publicado no Diáio Oficial da lJnião onde consfe o
modelo do documento.
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13.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta
Dívida Ativa da União e Receita Federal) e Regularidade junto ao INSS - lnstituto Nacional
de Seguridade Social;

í3.3.1 - certidão Negativa de Debito Estadual;

13.3.2 - certidão Negativa de Debito Municipal, da sede do licitante;

13.4 - copia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas de acordo com a Lei Federal
no.12.440 de 07 de julho de2011, obtida pelo site http://www.tst.jus.br/certidao;

13.5 - Alvará de Funcionamento e Localização do ano vigente;

13.5 - 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.

13.6 - as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope
de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal, todavia, eventual restrição
poderá ser sanada apos o julgamento das propostas de preços, como condição para a
assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar no 123106 de 14 dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014, alterada pela
Lei Complementar no. 155/2016.

14 - DOCUMENTAÇÃO RELATTVA A QUALTFTCAçÃO ECONÔM|CA - FTNANCETRA -
Copia da Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, com data não inferior
a 60 (sessenta) dias.

15 - DOCUMENTAÇÃO nemTUA A QUAL|FICAÇÃO TÉCNICA- Não será exigido
comprovação da capacidade técnica do licitante como condição para participação do
certame, ficando reservado o direito da administração de exigir documentos relativos a
qualificação técnica (laudo de bombeiros, órgãos responsáveis para fiscalizar o comércio e

etc.) no ato da assinatura do contrato ou durante sua vigência.

16 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - o CRC - Certificado de Registro Cadastral,
emitido pela CPL do Município de São Felix de Minas poderá, desde que atualizado,
substituir todos os documentos nele mencionados, sendo observado a data de validade
e assegurado aos licitantes cadastrados o direito de apresentar a documentação
atualizada e regularizada até o inicio da sessão de credenciamento;

í6.í - juntamente com os documentos já mencionados deverão ser apresentados para
fins de Habilitação:

16.1.1 - declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXlll do art.7.o da
Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores I )
dezoito e de qualquer trabalho a menores dezesseis anos, salvo na condição de /rry'
aprendiz, a partir de quatorze anos (Anexo V); W
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16.2 - constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante SE

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo proprio Pregoeiro,
na hipotese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela
autoridade titular do orgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos,
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

í6.3 - se o licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto do certame, pelo Pregoeiro.

16.4 - da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais
apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo
Pregoeiro, sua equipe de apoio e facultado aos representante(s) credenciado(s) da(s)
licitante(s) ainda presente(s) à sessão.

í6.5 - os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados,
até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora, após esse fato, ficarão
por vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas, findo esse prazo, sem
que sejam retirados, serão destruídos.

16.6 - ao final da sessão, na hipotese 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 Felix de Minas, para homologação do
certame e decisão quanto à contratação;

í6.6.1 - na hipotese de existência de recursos, os autos serão encaminhados à
assessoria jurídica e ao Controle lnterno para apreciação e parecer, na sequência serão
devolvidos o Pregoeiro, e em caso do não provimento, procederá a adjudicação do objeto
da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à
contratação.

16.7 ' os documentos deverão ser apresentados em conformidade com a ordem indicada
neste edital, com vista a facilitar a análise.

17 - JULGAMENTO E DESQUALIFICAÇÃO OOS DOCUMENTOS - apos examinados
e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação dos licitantes,
mediante confronto com as condiçÕes deste edital, serão desqualificados e não aceitos
aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas;

17.1 'conforme determina a Lei Federal no. 123106 e alterações, será facultado às
[Vlicroempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para comprovação da
Regularidade Fiscal a apresentação de certidões com restrição, sendo-lhe assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias úteis contádos a
partir do termo da verificação da conformidade dos documentos de habilitação com os
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requisitos do Edital, prorrogáveis por igual período, a critério da autoridade co
(Prefeito) para regularização da pendência;

17.1.1- O ato de autorizar a prorrogação do prazo previsto nesta cláusula compete à
autoridade competente que autorizou a abertura do processo administrativo de licitação,
sendo facultada a delegação de competência o Pregoeiro;

17.2 - a não regularização da documentação de regularidade fiscal, no prazo previsto,

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesse
Edital, sendo facultada ao órgão licitante convocar, as licitantes remanescentes na

ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, à

aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido melhor preço, verificando em seguida sua habilitação,
ou revogar este Pregão;

í8 - DIREITO DE PETIÇÃO - a manifestação da intenção de interpor recurso será
facultada aos licitantes que discordarem com algum ato praticado pelo Pregoeiro.

18.1 - ao final da sessão será aberto oportunidade motivada pelo Pregoeiro, aos
licitantes que se manifestarem interesse em interpor recurso, com registro em ata da
síntese das suas razôes, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três
dias úteis;

18.2 - o recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, o acolhimento
de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

í8.3 - a manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo licitante, poderá
não ser acatada pelo Pregoeiro se não estiver fundamentada de razÕes relevantes ou se
referirem sobre atos e ações que não forem de competência do mesmo;

18.4 - a falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no
momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito do
licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora e despachar o processo a
autoridade competente para homologação e adjudicação ao vencedor;

í8.5 - das decisões do Pregoeiro, decorrentes da realizaçáo deste Pregão, caberá ao
licitante credenciado a juntada dos memoriais relativos aos recursos, registrados na ata
respectiva, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da lavratura da ata, nos casos de:

í8.5.1 - julgamento das propostas;

18.5.2 - habilitação ou inabilitação da licitante.

í8.6 - caberá ao Pregoeiro manifestar preliminarmente sobre os recursos formais,
fazendo suas consideraçÕes e seu posicionamento em aceitar ou não o recurso e
reconsiderar suas ações;

18.6.í - a formalizaçâo do recurso deverá ser dirigida ao Pregoeiro, praticante do ato
recorrido, que os comunicará às demais licitantes para impugná-lo ou não, apresentando
consideraçbes com suas contrarrazões, também,'no prazo ãe 03 (três) dias úteis; 

@q
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18.6.2 - na comunicação aos demais licitantes, o Pregoeiro poderá enviar
considerações para auxiliar na análise dos recursos;

18.7 - será franqueada aos licitantes, sempre que esta for solicitada, vista dos autos na
Sala da CPL ou na Controladoria Geral do Município, no edifício-sede da Prefeitura,
sendo vedada a concessão de carga do processo a qualquer pessoa;

í8.8 - caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra
suas decisÕes e ao Prefeito a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro;

18.9 - apos decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
o Prefeito poderá homologar o procedimento de licitação e determinar a contratação com
a licitante vencedora;

í8.10 - quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que
pretender reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser
apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao recurso próprio que integrarão
o processo administrativo de licitação.

í9 - CONSTDERAÇÕES eSpEC|FICAS - Os documentos exigidos neste edital poderão
ser apresentados em original, 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 a fim de comprovar sua autenticidade.

í9.í - a validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida
em lei, e também serão verificados por servidores do Município de São Felix de Minas
nos sítios oficiais dos órgãos emissores, que servirão como forma de autenticação.

19.2 - 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 e indeterminada.

í9.3 - so será aceito Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pelo Município de
São Felix de Minas e não sendo dispensado no ato do credenciamento a declaração de
atendimento de todas as exigências de habilitação constante no edital, assim como a
Declaração de representante do licitante.

20 - ADJUDICAçÃO3 E HOMOLOGAÇÃOa - os produtos correspondentes ao objeto
desta licitação serão adjudicados pelo Pregoeiro, depois de atendidas as condições do
Termo de Referência e o Edital.

20.1 - A homologação dos autos processuais será feita pela autoridade competente,
observados todos os trâmites legais e comprovada a legalidade dos atos.

@
contrato,

3Adludicação é o ato pelo gual se atibui ao vencedor o objeto da ticitação para a subsequente efetivação do
em outras palavras, é a indicação do licitante vencedor conforme demonsfra os auÍos do processo.
4A homotogação e o ato de controte peto qual a autoridade supeior confirma o julgamento das propostas e ainda
concorda corn os demais atos até então praticados pela comissão de licitação.
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20.2 - O Pregoeiro não adjudicará nenhum item acima da media de preço ap
no Termo de Referência, sendo facultado à autoridade competente decidir sobre a
adjudicação desses itens, justificadamente.

21- COMPROMISSO ASSUMTDO NA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS E CONTRATO
- O Setor de Licitações convocará o licitante vencedor, pelos meios viáveis
(correspondência, e-mails, notificações, telefone), para assinar a Ata de Registro de
Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
convocação;

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

21.2 - o Munícípio não está obrigado, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo
realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade condições;

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

21.4 - se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem
justificativa por escrito, aceita pelo Município, a autoridade competente convocará
novamente o Pregoeiro, que sem prejuízo da aplicação das sançÕes administrativas
previstas neste Edital e art. 81 da Lei Federal no. 8.666/93, examinará as ofertas
subsequentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de classificação, para,
apos comprovados os requisitos habilitatórias e feita a negociação, declarar o respectivo
licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da
Ata de Registro de Preços;

21.5 - a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração que não seja órgão integrante do certame
licitatorio, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem;

21.6 - caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

21.7 - deverão os licitantes interessados a participar desse certame observar as regras
contidas no Decreto Federal no.7.892, de23 de janeiro de2013, que dispôe sobre a
regulamentação do Sistema de Registro de Preços da União, que será aplicado
subsidiariamente ao decreto de regulamentação do Registro de Preços no âmbitomunicipal. 
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22- OBRTGAÇÕES DO LTCTTANTE PARTTCTPANTE DO CERTAME
definidas nesse Edital serão aplicadas em conjunto com as condições descritas no
Termo de Referência e no edital de licitação, devendo ser consideradas juntamente com
o que estipula este documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas ABNT, compreendendo:

22.1 - Normas de fornecimento de materiais, especificações, métodos de ensaio,
term inolog ias, pad ro nizaçáo e simbologias;

22.2 - 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;

22.3 - A contratada deverá acatar as decisões, instruções e observaçÕes que emanarem
da contratante, corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante;

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

22.5 - 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;

22.6 - Entregar os produtos solicitados, 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;

22.7 - 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;

22.8 - 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 Município;

22.9 - 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 [/unicípio, de imediato,
qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como
substituir os documentos com prazo de validade expirado;

22.10 - 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 do fornecimento e dos resultados obtidos, preservando o Ír/unicípio
de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do
Contratado;

22.11 - 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
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chamados do gestor/fiscal de contrato do Município, principalmente em situ
urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, a partir de contato feito por meio de
telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz;

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

22.13 - encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos
comprobatorios da manutenção das condiçÕes de habilitação ou qualificação exigidas na
licitação, especialmente cópias das certidÕes de regularidade junto ao FGTS, certidão
da Justiça do Trabalho e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos
sites dos orgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do Município;

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

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

22.16' 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. 705 da Lei Federal no. 8.666/93;

22.17 - 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;

22.18 - permitir ao Município exercer a fiscalização da entrega dos produtos licitados,
inclusive fornecendo informações aos seus prepostos;

23 - OBRIGAÇOES DO MUNICíPIO LICITANTE - compete ao Município por intermédio
do Setor de compras, gestor ou fiscal do contrato:

23.1 'comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante o
fornecimento de produtos e a execução dos serviços contratados;

23.2 '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;

23.3 'prestar as informaçÕes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários ou preposto do contratado, em relação aos serviços objeto do Contrato;

sLei Federal no. 8666/93
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23.4 - efetuar o pagamento nas condiçÕes e preços pactuados, mediante a apre
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, depois de constatado o cumprimento das
obrigaçÕes da licitante vencedora;

23.5 - indicar o servidor responsável para exercer a fiscalização da execução do objeto
contratado, o que nâo fará 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;

23.6 - emitir, por meio da unidade administrativa de compras, a nota de autorização de
fornecime nto (ordem de fornecimento);

23.7 - rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade ou em
desconformidade com as especificações do Termo de Referência;

23.8 - efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal
de contrato;

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

23.10 -fazer juntada no processo administrativo de licitação, por meio de agente público
habilitado, todos os atos necessários à comprovação da legalidade do processo.

24 - ACOMPANHAMENTO E FTSCALIZAÇÃO 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;

24.1 - o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
à entrega dos produtos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados;v
24.2 - 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'

24.3 - o licitante vencedor poderá manter preposto, aceito pela municipalidade, durante
o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário;

24.4 - independente da indicação do fiscal do contrato, compete à Controladoria Geral
do Município exercer a fiscalização6 da execução dos contratos oriundos do processo,
podendo determinar regularização 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.

6Lei Federal no. 8.666/93..
Att. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será
pelo Tibunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os ó4gãos rnferessados da
Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regulaidade da despesa e execução, nos termos da
Constituição e sem prejuízo do sistema de controle intemo nela previsto.
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24.5 - o ato de conferir os documentos fiscais (nofas fiscaislfaturas) refere
fornecimento dos produtos caberá ao fiscal do contrato ou à chefe da unidade
administrativa solicitante ou outro servidor designado pela autoridade competente para
esse fim.

25. ENTREGA E GARANTIA DOS PRODUTOS

25.1 - A(s) empresa(s) licitante(s) participante(s) do Registro de Preços deverá(ão)
efetuar a entrega dos materiais solicitados ao [/unicípio 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.

25.1.1 - 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 Instrumento Contratual ou outro dispositivo similar nos termos do art. 62
da Lei 8.666/93.

25.2 - O prazo a que se refere o subitem 25.1 iniciar-se-á apos a assinatura do citado
Contrato.

25.3 - Entregue o produto, esse será recebido:

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

Il. Definitivamente - pelo Município ou pelos lnteressados, conforme o caso, após 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.

25.4 - Fica assegurado ao Município e/ou aos lnteressados, o direito de rejeitar, no todo
ou em parte, as aquisições entregue em desacordo com as específicações exigidas no
Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou
reparar os itens irregulares no prazo de ate 02 (dois) dias.

25.5 - O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, as partes dos produtos 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.

25.6 - A entrega dos produtos licitados se dará na sede do Município, por conta da
empresa vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pelo Setor de
Compras.

25.7 - Alem da entrega no local designado pelo Município, deverá (ão) a(s) licitante(s)
vencedora(s) também descarregar e armazenar os produtos, nos locais indicados pelo
Setor de Compras, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos v,1
causados aos mesmos no transporte e descarga. 

&'
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25.8 - O objeto deste edital, deverá ser entreque conforme solicitação da
Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em até 05 (cinco) dias após o
da Ordem de Fornecimento de Empenho/Material, independente da quantidade a ser
fornecida.

25.9 - o pruzo de garantia dos produtos, sem qualquer ônus adicional para a

municipalidade, não poderá ser inferior ao estabelecido no Termo de Referência.

26 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO - o pagamento será efetuado na forma
exclusivamente eletrônica (lnternet banking), mediante crédito em conta aberta em
instituições financeiras oficiais de titularidade dos fornecedores, no prazo de até 30
(trinta) dias após a entrega dos mesmos;

26.1 - o pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade ordem bancária, será
realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento
das exigências legais, príncipalmente no que se refere às retenções tributárias;

26.2 - para ocorrer o pagamento é condição a apresentação da nota fiscal/fatura ao
responsável pelo recebimento do produto, o qual terá o ptazo máximo de 05 dias úteis
da apresentação para atestar o cumprimento pelo fornecedor das obrigaçÕes
contratuais;

26.2.1 - a data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada no
corpo da mesma e juntada aos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do
bem (fiscal do contrato);

26.3 - os produtos serão entregues conforme estipulado no Termo de Referência;

26.4 - a municipalidade não aceitará produtos entregues em desacordo com este Edital,
sem prejuizo da aplicação das sançÕes previstas neste Edital;

26.5 - nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços;

26.6 - o pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da licitante
vencedora junto à Fazenda Nacional, à Seguridade Social - (INSS) e ao FGTS, nos
termos do § 3o do art. 195 da Constituição Federal.

27 - PRESTAçÃO e GONTRAPRESTAÇÃO oO OBJETO - para cada prestação
exigida pela Municipalidade haverá uma contraprestação correspondente e equivalente
ao fornecedor contratado, configurado o interesse do Município, podendo ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do total do contrato, conforme
disposto nos §§ 10 e 20 do art. 657da Lei Federal no 8.666/93;

7 nt. AS. Os conÍraÍos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos segurnÍes
§ íe O contratado fica obigado a aceitar, nas ínesrnas condições contratuais, os acréscimos ou supressões gue se
fizerem nas obras, serviços ou compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuatizado do contrato, e, no
caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos.
§ 2 Nenhum acréscimo ou supressão podera exceder os limites estabelecidos no parágrafo anteior, salvo: (...)
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27.1 - o licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições li

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;

27.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

28 - MULTAS, PENALIDADES E RESCISÃO - pela inexecução total ou parcial do
Contrato, a contratante garantirá o direito de ampla defesa e o contraditório à contratada,
antes aplicar as seguintes penalidades:

28.1 - advertência;

28.2 - multa nos seguintes percentuais

28.2.1- 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infringência de qualquer
dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei Federal n'.
9.298/1996.

28.2.2 - 2% (dois por cento) ao mês, sobre o valor total do contrato, quando a contratada,
sem justa causa, deixar de cumprit o prazo na execução dos serviços estabelecidos na
sua proposta.

28.3 - suspensão de participação em licitaçÕes e impedimento de contratar com o
Município, pelo prazo de 02 (dois) anos;

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

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

29 - IMPUGNAÇÃO DO ATo CONVoGATORIO E SEUS ANEXOS - qualquer pessoa,
física ou jurídica, e parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para recebimento das propostas;

29.1 - caberá à autoridade competente, com auxilio da Assessoria Jurídica decidir sobre
a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data do
recebimento da petição;

29.1.1 - a impugnação só será considerada procedente quando na sua formalizaçáo
conter, no mínimo:

29.1.1.í - motivos que levaram impugnar o ato convocatório;

29.1.1.2 - finalidade que se busca com a prática do ato;

29.1.1.3 - fundamentação legal e as regras que foram desobedecidas.
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29.2 - quando acolhida a petição contra o ato convocatório (edital), será des
data para a realização das sessões nele previstas;

29.3 - decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a municipalidade o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a
abertura dos envelopes "proposta" e "documentação de habilitaçáo", apontando as falhas
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso;

29.4 - a solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser
comunicada o Pregoeiro para ter ciência do ocorrido;

30 - DISPOSTÇOES GERAIS E FINAIS - sem prejuízo do caráter público de todos os
atos do procedimento licitatorio, não se admitirá, durante a análise de cada proposta, a
interferência de pessoas estranhas à pessoa do Pregoeiro, ou Agente de Controle
lnterno ou a Equipe de Apoio, a qualquer título que seja ressalvada a hipotese de
requisição, pelo próprio Pregoeiro, de especialistas visando ao exame de dados,
informações ou documentos;

30.í - a Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das
documentações e das propostas dos ofertantes, poderá proceder as alterações
concernentes a essa licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a
todas os interessados que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, adiar a data do
recebimento das documentaçÕes e propostas;

30.2 - as despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de
exclusiva responsabilidade do ofertante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer
indenização da Administração;

30.3 - as omissões porventura existentes neste Edital, serão sanadas pela Comissão
Permanente de Licitação, observadas as disposições legais e regulamentares
pertinentes, bem como diretrizes expedidas pelos orgãos que se constituírem fontes de
recursos financiadores;

30.4 - a todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado
conhecimento de quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimento de
dúvidas e suas respectivas respostas, através de publicação no quadro de avisos da
Prefeitura e e-mail do licitante, que passarão incontinentes a integrar ao processo;

30.5 - a critério da Administração esta licitação poderá

30.5.í - ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

30.5.2 -ser revogada, a juizo da Administração, ser for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

30.6 - será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte:
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30.6.1 - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidad e
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59,
Federal no. 8.666/93;

30.6.2 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto
na condição anterior;

30.6.3 - no caso desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a
ampla defesa;

30.7 - as notificações necessárias relativas a esta licitação, bem como a divulgação de
resultados de cada fase, poderão ser procedidas via protocolo ou por meio de correio
eletrônico, (e-mail) ou fax, em número fornecido pela empresa, sendo o comprovante de
transmissão anexado aos autos, ou ainda através de publicação no órgão Oficial do
Município.

30.8 -o tipo de contrato aplicado a esta licitação é o contrato de execução indireta e tem
como objeto, o trato formal no âmbito do Direito Administrativo para a execução de uma
atividade interesse público, prestada à administração pública municipal para atendimento
de suas necessidades ou de seus administrados.

30.9 - a modalidade licitação adotara nesse certame é o Pregão Presencial para o
registro de preços, sendo dispensada a certificação da existência de recursos
orçamentários nos autos do processo licitatório para registro de preços, nos termos do
art. 15 da Lei Federal no. 8.666/93, devendo ser informada os créditos orçamentários no
ato compra ou nas clausulas do contrato.

30.10 - a emissão da autorizaçáo de Empenho ficará a cargo do Setor de Compras com
autenticidade da Contabilidade.

31 - ANEXOS INTEGRANTES AO ATO CONVOCATORIO - são partes integrantes
deste edital os seguintes anexos:
3í.í - Anexo I - Cópia do Termo de Referência;
31.2 - Anexo ll - Especificações e Preço Medio;
3í.3 - Anexo lll - Modelo de Proposta;
31.4 - Anexo lV - Declaração de inexistência de fato superveniente e de cumprimento
dos requisitos de habilitação;
3í.5 - Anexo V - Declaração de atendimento ao art.27, V da Lei Federal n' 8.666/93 e
alteraçÕes, que não emprega menores de idade;
3í.6 - Anexo Vl - Modelo de Credenciamento (Procuração);
31.7 - Anexo Vll - Modelo declaração para microempresa e empresa de pequeno porte;
31.8 - Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços;
31.9 - Anexo lX - Minuta de contrato.
31.10 - Anexo X - Termo de recebimento do edital.

32 - FORO COMPETENTE - fica eleito o Foro da Comarca do Município promotor da
licitação com prevalêncía sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para
apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste Edital.

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG, 15 de julho de 2021.

WILSON FERRAZ LEONARDO
Presidente da CPL
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TERMO DE REFERÊ NC|A DE L|CTTAÇÃO PUBLTCA

Modalidade sugerida: pregão presenciar para Registro de preços

Tipo Sugerido: Menor preço por item

RESUMO DO OBJETO SUGERIDO
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REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EOUISIçÃO DE MATERIAISESPORTIVOS PARA ATENDER AS OTT'IÀNTONS DA SECRETARIAMUNTCT'AL DE eo_ucaçÃo, .,LTURA_E OÉSiõnro DE sÃo pÉlrx oeM,NAS - MG, coNFoRrtrÉ esÊecnicú-oÉíõónréreNrEs NESrE rERMoDE REFERÊtrtcll.

Requisitante: secretária Municipal de Educação, cuttura e Desporto
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1. OBJETIVO

O Termo de Referência deverá fazer parte do processo L icitatórioeestaràdis posiçãodos licitantes interessados uma vez que o Termo de Referência define, detalha ejustifica a contrataçã o de forma precisa, bem como os critérios para aceita ção dosbens, a estrutura de custos, os deveres do procedimentos defiscalização , prazo de execução do contrato, pena s, enfim, tudo quepossa auxiliar a CpL. Desta forma, não poderá ser licitante o acesso aessas informações, deve integrar o Ed ital ou @RlGlÍdnüe paraconsulta

2. OBJETO

í

Tendo em vista o disposto no art. 8o, inc. ll, do Decreto n. 3.555/2000, para licitaçãona modalidade Pregão, apresento a seguir estudos preríminares rearízados contendoelementos capazes-oe piopicàr á avatlaçao aá custo pela Administr ação,diante deorçamento detalhado, considerando o. pr"õ. [rãlãrao, no r"i.áãf, a definição deg:,;0o., a estratégia de suprimàÀto u o prá.o à"ã""rção do contrato, quando for o

o rermo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos essenciais paraa comissão Permanente de t-icitãfao elaborar o ato convocatório e a formalização doProcesso Adminislrativo de ricitàião. No Termo oã neterencia, o solicitante apresentasugestões básicas so.bre os [rocedimentos administrativos mais comuns naslicitações públicas municipais. o'átendimento aos ,equisitos estabelecidos no Termode Referência evitará equívocor *. compras e contratações futuras.

o rermo de Referência dispõe sobre questÕes relacionadas com as formalizaçÕes econtroles dos procedimentos, assegurando ao requisitante a eficácia da suapretensão' o Termo de Referência reproduz as diretrizes e as exigências previstasnas Leis que discipr,lrr o processo 
"r1 

q"- !iirio", púbrícas, conjugado com aLei Comptementar no. 101, áe O+ áã maio de 2000.

As sugestÕes e .solicitaçÕes constantes do Termo de Referência são deresponsabilidades do requióitante. Portanto, o não alatamento por parte da cpl naelaboração do Ato convocatório, foderá naã alenollpt"nrr"nte o objeto pretendido.

\-,

O presente documento tem por finalidade definir e especificar os requisitos, objetivose características básicos necessárias , com intuito de aquisição de materíais esportivospara atender as demandas da Secretaria Mun icipal de Educação, Cultura e Desporto-MGde são Felix de Minas

3. METODOLOGIA

sugere-se que a q.t?t?nt9 aquísição deverá ser realizada por meio de processolicitatorio' na modalidade o. Éiáóão presenciat, ooI"*"ndo os dispositivos regais,
Rua Frei Inocêncio,236 - cenrro - rel.: (33) 324333i"1; 
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notadamente os princípios da Lei no 10.52 0, de 2002,Federal no 3.S5S, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal que regulamentou oP regão em âmbito mun I pela Lei no g.666, de 21 de junho de 1gg3 e suas
pa

alterações, e pelas con diçÕes e exigências estabelec idas em Ed

ici

ital
4. JUSTTFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
O Pregão faz-se necessárío para viabilizar a efetiva pafticipação de empresasespecializadas na venda de materiais de consumo, ampliando ad além deproporcionar maior facil idade para execução do e ata deregistro de preços, tendo em vísta a quantidade de INÂL
5. JUSTtFtcATtvA DA AQUtstÇÃo

5

A presente aquisição se faz necessária por seremdesenvolvi mento de atividades da Sec retaria Municipal d Educação, Cultura e

s essenciais no
Desportos com realização de torneiros e diversas atividades fís rca e esportiva
6. DESCRTÇÃo DOS MATERtAts

\-

A Relação dos materíais e uniformes esportivos para atender as demandas da
i,"gÍ: u Iff i:l$", :S:'.x'.' L fiid i ffi [Jo 

s a s e re m a d q u i ri o o. s e s, "

Rua Frei Inocêncio' 236 - centro - Ter.: (33) 32469066 -.c:::_3^5:?75400 - cNpf: oL.6rg.L2r/oool_7,www.saofelix. m g. gov. br
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TEM DEscRtÇÃo Do pRoDUTo
QUANT. UNID, PR. M

1

DEBOLA
):(adulto de futebol de campopesoadulto, 4 0/450 s, dediâmetro 68t70 cm, PUtermotec, míolo slipsystem removível lue câmarabrificado, airbility deaprovada acordoAS FIda

30 UNID R$ 2í8,33 R$ 6.550,00

2
ola defutebolinfantil campocom 8 gomos, pes 360/390 s, dediâmetro 64t66 cm,costu rada, miolo slip system removÍvel e lubrificado, decâmara butil

da F
15 UNID R$ 148,33 R$ 2.225,00

3
peso
m iolo

10 UNID R$ 129,00 R$ 1.290,00

4
BOLA FUTSAL (adulto) profissional com -646't decmcircu nferência, 4peso 0t440 câmaras, termairbulity, otec, íolome 30 UNID R$ 368,33 R$ 11.050,00

5

B (infa Com circu nferê ncia cm pesocâm ra ao: irbility termotec, miolo lip system removíve 15 UNID R$ 2í6,33 R$ 3.245,00

b

VOLEIBOL OFICIAL Peso d iámetro decm com 8 gom os câmara mairbility alrizada PU, iolom lip systeme de rdo as CBV
10 UNID R$ 16s,oo R$ í.650,00

7

DEBOLA
diâmetro de
removível e

com
'10 UNID R$ íí4,67 R$ 1.í46,67

I
RAP DE (TamanhoG): Confeccionada em nylon, com alças latera is, laterabolso costura B UNID R$ í30,67 R$ 1.045,33

I
DE ES am(r nhoM): Confeccionada em nylon, com alças bolsolaterais, latera

Tam B UNID R$ í16,33 R$ 930,67

-ôW&---a-

matrizada, pVC,
H1, H2, H3. DE

com

PU,

PU,

75/78 cm, material
câmaralubrificado,
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o
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10

BOLAINFLAR UPLAD eml\/aterial plásticoresistente; dimensôes do Produto 2em cm de Itu la; pêso
ado d80 nos sentidos.

20 UNID R$ 52,67 R$ 1.053,33

11

PARACALÇA GOLEIRO: Malha 00% poliéster, fioem hidromax,
hoTaman P (l eM, GG adu Ito. Cores de acordo dasolícitação
nte. ZV UNID R$ í27,33 R$ 2.546,67

12

ESPO Com costura la,dup malhaforrado, 00%
fio hempoliéster, idrom ax. hoTaman P bM, GGe adulto.
de artes acordode d

200 UNID R$ 54,00 R$ 10.800,00

13

E RTIVO: Compos 52%ição poliam o//oida, 1
o/lgodão,poliéster /ob ienelastod Meiáo can0 comfeitolongo hopun Io,dupcom elástico noreforçado tornozelo, Ihado.atapé ICom sendosílk,

comum o escudo da ag o UMe comremiaçã núme Tro. aam donho 3844

300 UNID R$ 3í,33 R$ 9.400,00

14

ADULTO,
r,

UNI coM DE FUTE BOL empoÍiéste atam nho 22comG, cam 22isas, 22cauçóes meiões,
ASincluso doscam isas iros,gole com logomarca costafrente,

n umeradas, emcalção iéster compol rcaa nlogom umeradas meião
10 UNID RS

2.583,33 R$ 25.833,33

15

NU COIFORME PLETOM FUTEDE BOL confeccionadoNFANTIL, emliésterpo taman ho com 22M cam 22isas, e 22cauções meiões
asincluso isascam dos oleiros comg arcalogom frente costa enumerad emcalção poliéster com numlogomarca radre as meiáo
nal.

10 UNID R$
2.366,67 R$ 23.666,67

16

KIT UNI PARA ÍTRO Kit U niforme de sendorbitro
com 01posto camisapor 00o/o poliéster fiono Hidro 01Max; bermuda

00o/o compoliester, bolsos raislate trasei emro m hidÍha romax.
hos cores de SO da

20 UNID R$ 22í,33 R$ 4.426,67

17 cm dem
U 171 3

18

'ALUV PARA RO M P IONAL L(ADU daMaterial.TO):
epalm DGS Denseuper(§ 5mcomGrÍp) dem ula;espess doMaterialdorso e uper Co rteGrip de uva Cu rvo ffa§d System facilíta apara

AS m
20 PAR R$ 223,00 R$ 4.460,00

19
APITO
cordâo,
fÍsica.

Apito complástico ponteira Sde ílicon come,
boli nha imS foxilarcortiça 40 para deprofessor educaÇão 20 093,33

20
KIT
(amarelo,

PARA ARBITRO: Kit ca rtáo comarbitropara ca03 rtÕes
azul ê elverm com eho) marcador: ateriamlápis '15

21

CH RA em material sintético comlhesdeta em têxti Solado boem lracha mpara ior traÇão segu ranÇa
m aciaLingueta flexível P'almilha em forradoEVA, Frremovível. orrolnternotêxtil com acoreforço lchoado na doregiáo calcanhar patamaior conforto e proteção. comAjuste cadarço imétrico. PesoadoAproxim de 230 s deGarantia dias90 contra defeitos defabricaçáo resCo tamanh os variados de acordo dosolicitação

com a037

50 PAR R$ 1í6,67 R$ 5.833,33

22

RACHUTEI CAM Cabeda Pem U S emolado borrachacom travas fixas Fecham nto cada melhorrço para uste aosa) pésPeso aproximademente 240 rantiaGa des 90 iasd contra defeito defabricação. decoresNumeraçáo acordo dosolicitação contrata nte.num d ao 43.

t^ PAR R$ 161,67 R$ 8.083,33

23 ES PORTIVO com o cm diâmde etro adoconfeccion em
50 UNID R$ 7,83 R$ 391,67

24
Ia

Vidro tem comperado, fo rmato d 16 cmiagonal
Arte

TROFEU DE
x2 com 50 UNID R$ 158,33 R$ 7.916,67

25 TROFEU 45 cm
30 UNID RS 134,33 R$ 4.030,0026 TROFEU 55 cm
30 UNID R$ í61,67 R$ 4.850,0027 TROFEU 75 cm
30 UNID R$ 206,33 R$ 6.í90,00

28 TROFEU 100 cm
30 UNID R$ 550,00 R$ 16.500,0029 TRQFEU 120 cm
30 UNID R$ 746,33 R$ 22.390,00

UN

31
DAME LHA CRESPA 70 Medalh 70AS mm com cm de diâmetroalizadaperson com res narna frente na degravação parte detrás

da 500 UNID R$ 8,57 R$ 4.283,33

32
CAMISA ADUL
com na cam

00% compoliéster su fioo 60blimaçã penteado,
50 UNID R$ 66,33 R$ 3.316,67

www.saofelix. mg.gov.br
CNPJ: 0 1.613.12 L / O0O1-7 I
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UNID
CI .i't

,{á*
I //7V

mm:

30 lrr
973.33 R$ 29.200.00
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7. CLASS|F|CAÇÃO DE BENS COMUNS

\.

o objeto deste Termo de Referência está enquadrado na classifícação de BENScoMUNS; e justifica, neste caso, por serem materiais de fácil ã."rro e cujasespecificações são usualmente e amptamente encántraoas no mercado, encontrandoamparo legal nos termos do parágrafb único, oo artigo 1o, da Lei no 1o.52ot2oo2.

8. REG|STRO DE PREÇO

Aliada à aplícação da modalidade de licitação pregão presencial, sugere-se oprocedimento de Registro de Preços, sendo o cànlunto-oã;rr*d#.T;s para registroformal de preços rerativos. à prestação de r"rifo" e aquisição de bens, paracontratações futuras 
F ,, tipo de procedimento de licitação drJ" ; gãnhadores nãoefetivam imediatamente após a adjudicação e homologação do certaáe a entrega deseus produtos/serviços nem recebem os empenhos asõim que forem declarados aptosa negociarem com o órgão licitante.

Eles apenas comparecem ao certame para informar que estão dispostos a vendere/ou prestar os serviços ao município poill, ói"i" determinado e válido por umperíodo de até 12 (doze) meses.

No registro de preços. administração tem uma garantia de fornecimento certo a preçopreviamente declarado, nas outrás modalidadãs licitatórias corre-se frequentemente
Rua Frei rnocêncio,236 _ centro _ rer.: (33) 324!31Í"1; 
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33 200 UNID R$ 32,67 R$ 6.533,33

34

o. Composição: 100%
cores laraverde, nja

PoÍiéster Laterais com
amarelo, azul e vermelh

s 075 G
TREI d upla cores laraverde, nja,azulamarelo, e vermelho.

1Compos ição: 00% Poliéster Laterais comelástico. Sendo 1 075 M 38cm 50x cm x(Largura Altura) medidas

PARA TREI , dupla

cm x61 cm tax

200 UNID R$ 32,67 R$ 6.533,33

UNID R$ 18,33 R$ 366,67

10

10

35
20

36

37
t

38

39
em

40

41

42
5

VALO TOTAL

E PARA FECHAM

STA AnSOUerEeOti Fio de nylon 6 mm ct 12

REDE PARA DE DE OF CIAL: deFio 4mm, maltrançado, ha 1 comcm, as medidas 7de m50 rgura),(la 2,50m 2, m00(altu ra), odelom(profundidade) Eu noropeu/México, fio deseda 100o/o pol ipropileno c0mvirgem Uproteção contra dosaçâo
ros.

DERE VOLEDE BOL oFtc IAL: deFio lenopolieti (nylon) 2mm,
medtrançado, ndoir m9,5 1x ,00 4com defaixas dalgodâo ubladas,

comimpermeável, cmÂ de comta, lhós mlargu elá licos revestimento
couro lta

RANCHETA
ETA:

SPETECA IMPLES Sua ébase c0m posta de emborrachas, cam adassobrepostas qual acondicion coloridas.penas Peteca Oficial c0mde 20x4x4
P TI N I NCAE Material

mem eta com acabam ento em ho:amanTrplástico 24x36cmAcompanha tmde comãsjogo 23 1 1sendopeças
11azuis, vermelhas,uma branca Lde comnetão velcro ncionfuque como Pesoapagador

deaproximado 500 ramas. (,ata ntia oôde codias ntra defeito de

DE QUADRA E CAM PO: Fabricadá no

Rede dept jogo clpeteca 09 mts
no 02

REDE PARA PETECA:
Confeccionada em fio de

deRede Futsal confeccionada com polietileno detaEspessu 2,5mmMalha 5de cm0

REDE

200

í0

E

UNID R$ 261,00 R$ 2.610,00

PAR R$ 138,33 R$ 69í,67

PAR RS
í.260,00 R$ 12.600,00

M2 R$ í4,97 R$ 2.993,33

UNID R$ 165,00 R$ 825,00

PAR R$ 420,00 RS 4.200,00

UNID
:EREM .716,67

lNi -

eÉtl

a

com
m,
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e os certames fracassarem por ausência
de pronta entrega/atend imento.

Os objetivos principais do Sístema de Reg. redução de custos;

o risco d
ausência , varia

E li!,.,;..

a

a

istro de Preço§ são

otimização dos procedimentos lic itatóríos
garantia de fornecimento sempre ao menor preço p mercado;o aceleração dos prazos legais exigidos para a formalização dos atos administrativosinerentes a t icitação

' dispensa da obrigatoriedade de manutenção de estoques nas dependências doorgão (o produto fica com o ricitante r;;il; io ."u armazém,e por sua conta);o facilidade na distribuição (o produto segue ,Ãá iinn" reta entre forÀecedor usuário).
o prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá ser superior a um ano,computadas neste- as eventuais prorrogações. ós contratos decorrentes do sRp terão
:IiJ:ffi::'ffi?9,"#e as disposiçõels tontroás nos instrumentos convocatorios e

Na Ata de Registro de Preços os preços poderão ser registrados tantos fornecedoresquantos necessários para que, em 1.unçaã;;;;;.p"staé apresentàdas, seja atingidaa quantídade totar estimada para o item ou iotã, o-t"rvando-se o seguinte:

' o preço registradq 
".,. 

indicação-.dos respectivos fornecedores serão divulgadosem orgão oficial da adminístração e ficarão oiróánlnirizados d;ã;ú á vigência da atade registro de preços;

' Quando das co.ntrataçÔes decorrentes do registro.de preços deverá ser respeitadaa ordem de crassificaçaó das empresas constantes da ata;

' os orgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade decontratação' recorrerem ao orgaã gerencíador oa ata de registro de preços, para queeste proceda a indicação do fo-rneCeoo, 
" 

,""p."tirÀ" pr"ços a serem praticados.

A existência de preços registrados não obriga a administ raçãoa firmar as contrataçÕesque deres poderão advir, facurtando ; ;;;ri.;oj: g." ricitação específica para acontratação pretendida, sendo assegurado ao benefíciário do registro à preferênciade fornecimento em igualdaOe Oe àondições.

A ata de registro de preços, durante sua v_igência, poderá ser utilizada por qualquerorgão ou entidade da administrafào que naó tenha participado aá 
"ãrtrme 

ticitatorio,
ffili:l".prévía 

consulta ao orgao gerenciador, desàe que devidamente comprovada

os órgãos e entidades que não. participaram do Registro de preços, quandodesejarem fazer u1o {a Ata de nàiisiro o"'ÉÇo.,ãeverão manifestar seu ínteressejunto ao órgão gerenciador da ata,-para que este indique os possíveis fornecedores erespectivos preços a serem praticados, o'oeaeciá, ,'àr0", de crassificação.
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - rer.: (33) 
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Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem declassificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará osinteressados para assinatura da ata de registro de preços e compromisso defornecimento que, depoís de cumpridos os requis itos de publicidade, terá efeito decompromisso de fornecimento nas cond rÇoes estabelecidas

Quando o preÇo inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar_se superiorao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedorvisando à negociação para redu ção de preços e sua adequação ao praticado pelomercado, frustrada a negociação. O fornecedor será liberado do compromissoassumido e poderão ser convocados os dema is fornecedores visando igualoportunidade de negociaçã o

A contratação com os fornecedores registrados, apos a indicação pelo órgãogerenciador do registro de preços, será 
-formalizada 

pelo orgão interessado, porintermédio de instrumento contiatual, emissão oe nota de empenho de despesa,autorização de aquisição ou outro instrumento simílar, conforme o disposto no art. 62da Lei de Licitações.

Art. 62. O instrumento de contrato e obrigatório nos casos deconcorrência e de tomada Oe preçoi, bem como nasdispensas e inexigibilidades tu.;ós 
' preços estejam

compreendidos nos limites destas duas modalidades delicitação, e facultativo nos demais em que a administraçáá
puder substituí-ro por outros instrumentos hábeis, tais comocarta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização deAquisição ou ordem de execuçâo de serviço.

A ata de Registro-d9 freços poderá sofrer alteraçôes, obedecidas às disposiçÕescontidas no art' 65 da Lei de Licitações. o preto iãgistrado poderá ser revisto emdecorrência de eventual redução dáqueles prattaoãs no mercado, ou de fato queeleve o custo dos serviços ou bens registrados, caoeÀoo ao orgão gerenciador da atapromover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

Não havendo êxito nas negociações, o orgão geren
revogação da ata de regístro de preços. It$.,_

O fornecedor terá seu registro cancelado quando. descumprir as condições da ata de registro deo não retirar a respectiva nota de empenho ou
estabelecido, sem justificativa aceitável;o não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
àqueles pratícados no r"icado;

preços;
instrumento equivalente, no prazo

hipótese de este se tornar superior
o tiver presentes razões de interesse público

usuários do Registro: Durante a vigência da Ata de Registro de preços qualquerórgão ou unidade da Administração poderá utilizar a referida ata, podendo ainda,

Rua Frei Inocêncio, 236 - cenrro - Tel.: (33) z2469066 - cEp: 3s.27s-000 _ cNpJ: 01.6L3.r2L/ooor-21
www.saofelix.mg. gov.br
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gutlos órgãos solicitar a particípação na Ata delegislação vigente:
. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;o Secretaria Municip al da Fazenda e planejamento;
. Secretaría Municipal de Saúde;
. Secretaria Municipal de Administração e Governo;
' secretaria Municipar de Desenvorvimento sociar;. Gabinete do prefeito.

9. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

t
"c.

de

INI.L
f

A legislação básica a ser definida como fundam paru a realização doprocedimento licítatorio são Lei Federal no. g e posteriores a Iterações, Lei666/93
Complementar no. 12312006 e alterações, Lei Complementar no 1 01100, Lei no10.520t02.

v

os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), contendoa indicação do local onde os interessados poderaá obter o texto iniegrar do Edital etodas as informações sobre a licitação

Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do vencimento, econsiderará apenas os dias de expediente dó ãrg;; Iicitante, nos termos do art. 1 10da Lei Federal no' 8'666/93' só se iniciam 
" 

r"n.ã, os prazos em dia de expedienteno órgão ou na entidade promotora da licitação. 
qêve srrl Lrrc

Na modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, no mínimo, uma vezno Diário oficial do Respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal decirculação local, e facuÍtaiivamente, por meios elátrônicos e conforme o vulto dalicitação, em jornal de grande circulação, não-pãolnoo o prazode publicação serinferior a 08 (oito) dias úteis.

í0. FoRMAÇÃo DE PREçOS

será adotado como critério para formação de planilha de balizamento de preços ascotações realizadas através de 03 (trêsirorneceoàiás oo ramo (em anexo).

será da mesma forma desclassificada a licitante qug apresentar preçosmanifestamente inexequíveis, assim consideraoãs aqu"Ér=q,ã'ião venham ademonstrar sua viabilidade, por meio oe oocuÃ*tãóa" que comprove que os custosdos ínsumos serão coerentes com o mercado.

1 2. AMOSTRAS

Geralmente não é recomendável amostra na modalidade pregão. No entanto, por setratar de materiais de consumo, recomenda-se a crítério do Munícípio o fornecimento

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - rer.: (33J ,,ff!33Í"Í; 
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s para análise, caso emergir a n da as

A Ata de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará por 1 ) meses,a partir da data de sua assinatura, podendo, em ajustificado e medíante autorização da autorídade su
Termo Aditivo, em ate 12 (doze) meses.

15. PAGAMENTO

de amostra
contrato.

í3. AUTOR|ZAÇÃO DE FORNECTMENTO

A ordem de fornecimento (ordem decompra) do objeto da Ata de Registro de preçosserá autorizada, em todo caso, pero prefeito ou s;i;;de compras.

í4. V|GÊNC|A DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇO

O pagamento será feito pela prefeitura Muni
(trinta) dias após a data do recebímento da
Setor de Compras da prefeitura Municipat, ou
em conta corrente indicada pela contratada.

cipal de São Félix de Minas, em até 30
Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no

mediante a emissão de Ordem Bancária

A contratada deverá e.ncaminhar junto à Nota Fiscar ou Fatura, documento em papeltimbrado da empresa informando'às dados oancaiios para deposito do pagamento,não sendo aceita a emissão de boletos bancários pàrã etetuar o pagamento das NotasFiscais e/ou Faturas.

Em caso de devotução da Nota Fiscar ou Fatura para correção, o prazo para opagamento passará a fluir apos a sua reapresentação.

A
ov r

P

N
J

d

í6. SANçÕes pRnA o CASO DE |NAD|MPLEMENTO

Nos termos do art' 86 da Lei n. 8.666/93,.Íica estipulado o percentual de 0,s% (meiopor cento) sobre o valor inadimplido, a título de 
-mutta 

de mora, por dia de atrasoinjustificado no fornecimento do objeto ourtu p=àão, até o limite oe 10% (dezporcento) do valor empenhado. r'-v

Em caso de inexecuçã.o total ou parcial do pactuado, em razãodo descumprimentode qualquer das condiçoes avençadas, a contr"iã0, ficará sujeita às seguintespenalidades nos termos do art. gZ da Lei n. A.O6Oigà,o advertêncÍa;
. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

Rua Frei rnocêncio, 236 _ centro _ rer.: ,rr) ,ff::lÍ"i,;:rTl:i.il, 000 _ cNpj: ot.6t3.L2t/ooot.7t
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o suspensão tem porária de participar de I icitação e i nto de conAdministração por prazo não superior a 05 (cinco) anOS;declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admin istração Pública

?

a
o

Quem convocad a dentro do prazo de va lidade da sua proposta não celebrar ocontrato, deixar de entregar ou aprese ntar documentação falsa exigida para ocertame, enseJar o retardamento da exec o de seu objeto, não mantiver a proposta,falhar ou fraudar
uÇã

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometerfraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Uniã o, Estados, DistritoFederal ou Municípíos pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das muttasprevistas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

\,

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridadecompetente aplicando-se o Princípio o" 
-Éiápàrcionalidade, 

em razáo decircunstâncias fundamentados em t31og reais e .oÃiiorrdos, desde que formuladaspor escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias üt.iú da data àÃ qrã-"r ofíciada apretensão da Administração no sentid'o o, ápiiãrção à, p"nr.

As multas de que trata este capítulo, deverão ser recothidas pelas catárias emconta corrente em agência bancária devidamente creden ciada untcípio noprazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da o. caso,cobrado judicialmente
tâe_+À

í7. RECURSOS ORÇAMENTÁR|oS

E dispensada a certificação de dotação orçamentária
registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Fedinformada no ato compra.

nos processos licitatórios para
eral no. 8.066/93, devendo ser

\-

A emissão da nota de empenho ficará a cargo da contabilidade Geral da prefeitura,devendo constar na mesma o número do prõcesso lícitatorio ou nrrãro do contrato,anexando a cópia ao processo administrativo oe riãitaçao.

o Responsável pelo setor de compras solicitará à contabílidade Geral, a emissão danota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesa.

í8. DOCUMENTAçÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREçOS

A título de habilitação das empresas interessadas em contratar com o Município,sugere-se que seja apresenta a seguinte documentãçao:

Documentação Relativa à Habilitação Jurídica:

a) copia da cédula de identidade do proprietárío da empresa licitante, no caso deempresa individual;

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Ter.: (33) 32469066 - CEp:35. 
.275-000_ cNpJ: 01.613. rzL/OOOl_7l
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e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira emfuncionamento no país, e ato de registro o, ,rtoriJrfao prrc funcionamento expedidopelo orgão competente, quando , ãtiridrd" assim ãxigir;

Documentação Retativa à Habilitação Fiscal:

a) Prova de inscrição do cadastro Nacíonal de pessoa Jurídica (cNpJ), da mesmalicitante que irá faturar e entregar o objeto licitado;

b) Prova de Regulaldade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta Negativa

33.'r'li'Ativa 
da união e Receita Federal), ;br;;óendo inctusíve as contribu-ições

c) Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação dasede da licitante;

d) Certídão de Regularídade para com a Fazenda Mu

e) Prova de regularídade retatíva ao FGTS (Fundo de
demonstrando situação regular;

f) Certidão Negativa de Debitos Trabathistas (CNDT);

g) Alvará de Localização e Funcionamento;

h)Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 1g(dezoito) anos em trabalho noturn.o, perigoso' ou insalubre, ou menor de 16(dezesseis) anos,-em qualquer trabalho, saüo na condição de aprendiz, a partir decatorze anos, conforme modero do anexo deste editar.

Qualificação econômico-financeira :

a) certidão Negativa de Falência e conco rdataexpedida pelo distribuidor da sede dapessoa jurídica, o' q9 execução patrimoniar, À"p"oiJa no domicílio da pessoa físicacom data de expedição timitada a 30 (trinta)áà;.

Documentos que deverão vir fora do Envetope:

a) Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a quatquer tempo, sob aspenalidades cabíveis, a existêniía de fatos rrp"r"nÉntes impeditivos àe contrataçãoe de que cumpre os requisitos de habilitação, conforme anexo deste edital.
Rua Frei rnocêncio,236 _ centro _ rer.: (rrffi:::i"!,; 
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em , devidamentese tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,acompanhado de documentos de e le ição de seus administradores;d) lnscrição do ato constitutivo , no caso de sociedade civil, acompanhada de prova dediretoria em exercício;

nicipal da sede da licitante;

Garantia por tempo de Serviço)
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ESPECTFTCAÇOES E VALORES MÉDIOS

Processo Licitatório no: 2912021.
Modalidade: Pregão Presencial no. 2812021

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Te!.: (33) 32469066 - cEP: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.121t0001-71
wvwv.saofel ix. m g. gov. br

ITEM DESCR|ÇÃO DO PRODUTO QUANT. UNID,
PREçO MÉDIO

UNIT.
, PREçO

MEDIO TOTAL

1

BOLA DE FUTEBOL CAMPO (adulto): Bola de futebol de campo adulto, peso
4101450 g, diâmetro de 68/70 cm, termotec, PU miolo slip system removível e
lubrificado, câmara airbility, aprovada de acordo com as normas da FIFA,

30 UNID R$ 218,33 R$ 6.5s0,00

2

BOLA DE FUTEBOL CAMPO (infantil): Bola de futebol de campo infantil com
I gomos, peso 360/390 g, diâmetro de 64/66 cm, costurada, miolo slip system
removível e lubriÍicado, câmara de butil PVC, aprovada de acordo com as
normas da FIFA. qarantia de fábrica.

15 UNID R$ 148,33 R§ 2.225,00

3

BOLA DE HANDEBOL: Bola com 54/56 cm de circunferência; com peso entre
3251400 g; câmara airbility; costurada; matrizada, PVC, miolo slip system
removível e lubrificado. Tamanho H1 , H2, H3. De acordo solicitação da
contratante.

10 UNID R$ 129,00 R$ 1.290,00

4
BOLA FUTSAL (adulto): Termotec proÍissional com 61-64 cm de
circunferência, peso 410/440 g, câmara airbulity, termotec, PU, miolo slip
system removível e lubriÍicado.

30 UNID R$ 368,33 R$ 11.050,00

5
BOLA FUTSAL (infantil): Com circunferência 50-55 cm; peso 300-350 g;
câmara airbility, termotec, PU, miolo slip system removível e lubrificado.

15 UNID R$ 216,33 R$ 3.24s,00

b

BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL: Peso 260/2809rs, diâmetro de 65/67 cm, com
18 gomos, câmara airbility, matrizada, PU, miolo slip system removÍvel e
lubrificado de acordo com as normas da CBV.

10 UNID R$ 165,00 R$ 1.650,00

7

BOLA DE BASQUETE: Bola de basquetebol oficial, peso 650/650 g, diâmetro
de 75178 cm, material de microfibra, miolo slip system removível e lubrificado,
câmara airbility, matrizada, aprovada de acordo com as normas da CBB.

10 UNID R$ 114,67 R$ 1.146,67

8

BOLSA PRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO (Tamanho G):
Confeccionada em nylon, com alças laterais, bolso lateral e costura reforçada
nas laterais. Tamanho grande.

8 UNID RS 130,67 R$ 1.045,33

9

BOLSA PRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO (Tamanho M):
Confeccionada em nylon, com alças laterais, bolso lateral e costura reforçada
nas laterais. Tamanho médio.

UNID R$ 116,33 R$ 930,67

10

BOMBA DE INFLAR BOLA DUPLA AÇÂO: Material em plástico resistente;
dimensôes do Produto em 21 cm de altura; peso Aproximado de 80 g; dupla
açáo, inÍla nos dois sentidos.

20 UNID R$ s2,67 R$'r.053,33

11
CALÇA PARA GOLEIRO: Malha 100% poliéster, em fio hidromax, Tamanho
P, M, G e GG adulto. Cores de acordo solicitaÇáo da contratante. 20 UNID RS 127,33 R$ 2.546,67

12

CALÇÃO ESPORTIVO: Com costura dupla, forrado, malha íO0lo poliéste1
em fio hidromax. Tamanho P, M, G e GG adulto. Personalização de cores e
artes de acordo soliç{gqêo da contratante

200 UNID R$ 54,00 R$ 10.800,00

13

MEIÃO ESPORTIVO: Composição SZU ioliam'raa, gt,t" atgodâo
poliéster e 6 % elastodieno. Meiáo cano longo e feito com punho duplo, com
elástico reforçado no tornozelo, pé atalhado. Com 2 silk, sendo um com o
escudo da agremiação e um com número. Tamanho do 38 a 44 e cores de
acordo solicitação da contratante.

300 UNID R$ 31,33 R$ 9.400,00

14

DE FUTEBOL ADULTO, confeccionado em
poliéster, tamanho G, com 22 camisas, 22 cauções e 22 meiôes, incluso as
camisas dos goleiros, com logomarca frente, costa e numeradas, calçáo em
poliéster com logomarca e numeradas e meiáo profissional.

UNIFORME COMPLETO

10 UNID R$ 2.583,33 R$ 25.833,33

15

UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL |NFANT|L, confeccionado em
poliéster, tamanho M, com 22 camisas, 22 cauçôes e 22 meiôes, incluso as
camisas dos goleiros, com logomarca frente, costa e numeradas, calção em
poliéster com logomarca e numeradas e meiâo profissional.

10 UNID R$ 2.366,67 R$ 23.666,67

16

da

ITK ARBPARA KirITRO uniforme de rbitroá ndoSE porcomposto
1 Icamisa 00%0 iéster fiono roHid 0 bermuda1 00%1pol Max; compoliéster

bolsos laterais traseiroe malhaem hid romax. eTamanhos Acores deiversas 20 UNID R$ 4.426,67

17 RRACHA 20 cm dem ilidade. 20 UNID R$ 13,17 R$ 263,33

í8
ro.

GOLEPARA RO S IONAL UD L Materia(A TO) palma
SDGe Dense 5mmcom deuper(s Grip) Materialta; od Sudorsoespessu per

G deCorte uva GarraCurvorip; afacilitar ademobilid mdasparaSystem ãos 20 PAR R$ 223,00

I

ANEXO II

RS 221,33

RS 4.460,00





EÀI rê

§Jho rÊilx
DE MINA§

WILSON F LEONARDO
Presidente da CPL

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP; 35.275-000 - CNpJ: 01.6,t3.121/0001-zi
www.saofelix.m g.gov.br

í9 APITO PLASTICO: Apito plástico com ponteira de silicone, com cordão,
bolinha, cortiÇa similar fox 40 para professor de educacão fÍsica.

20 UNID R$àrQiW,
20

KIT CARTÃO PARA ARBITRO: Kit cartão para arbitro com 03 cartÕes
(amarelo, azul e vermelho) com lápis e marcador: material termoplastic.

15 UNID RS 23,í7 R$ 347,50

21

CHUTEIRA PARA FUTSAL: Cabedal em material sintético com detalhes em
têxtil. Solado em borracha para maior tração e segurança. Lingueta macia e
flexivel. Palmilha em EVA, forrado e removÍvel. Forro têxtil lnterno com reforço
acolchoado na regiáo do calcanhar, para maior confoío e proteção. Ajuste
com cadarço simétrico. Peso Aproximado de 230 g. Garantia de 90 dias contra
defeitos de fabricação. Cores e tamanhos variados de acordo solicitação do
contratante. com numeraÇão do 37 ao 43.

50 PAR R$ 116,67 R$ 5.833,33

22

CHUTEIRA FUTEBOL CAMPO: Cabedal em PU, Solado em borracha com
travas fixas. Fechamento cadarço para melhor ajuste aos pés. Peso
aproximadamenle 240 g. Garantia de 90 dias contra defeito de fabricaçá0.
Numeração e cores de acordo solicitaçáo do contratante. com numeração do
37 ao 43.

50 PAR R$ 161,67 R$ 8.083,33

23
DISCO ESPORTIVO com 19 cm de diâmetro, confeccionado em plástico
resistente. 50 UNID R$ 7,83 R$ 39í,67

24
TROFEU DE VIDRO. Vidro temperado, com formato diagonal e 16 cm x 21
cm, com cola resistente. Arte à escolha do contratante.

50 UNID R$ 158,33 R$ 7.916,67

25 TROFEU 45 cm 30 UNID R$'r34,33 R$ 4.030,00

26 TROFEU 55 cm 30 R$ 161,67UNID R$ 4.8s0,00

27 TROFEU 75 cm 30 UNID RS 206,33 R$ 6.190,00

28 TROFEU í00 cm 30 UNID R$ 5s0,00 R$ 16.500,00

29 TROFEU 120 cm 30 UNID R$ 746,33 R$ 22.390,00

30 TROFEU 150 cm 30 UNID R$ 973.33 R$ 29.200,00

31
MEDALHA CRESPA 70 mm: Medalhas 70 mm com 7 cm de diâmetro,
personalizada com resina na frente e gravaçáo na parte de trás de acordo
solicitação da contratante.

500 UNID Rs 8,57 R$ 4.283,33

32
CAMISA ADULTO 100% poliéster com sublimação, fio 60 penteado, com
reforÇo, cor divqrsas, com logomarca na frente e costa da camisa. 50 UNID RS 66,33 RS 3.3í6,67

33

COLETE PARA TREINAMENTO, dupla face, cores verde, laranja, amareto,
azul e vermelho. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. Sendo
í075 G: 45 cm x 6"1 cm (Largura x Altura).

200 UNID R$ 32,67 R$ 6.533,33

34

COLETE PARA TREINAMENTO, dupla face, cores
azul e vermelho. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. Sendo
1075 M 38cm X 50 cm (Largura x Altura) medidas aproximadas.

laranja, amarelo,
200 UNID R$ 32,67 RS 6.533,33

35
PETECA SIMPLES: Sua base é composta de borrachas,
sobrepostas a qual acondiciona penas coloridas. Peteca OÍlcial com pena de
ganso colorida medindo 20x4x4 aproximadamente.

em camadas
20 UNID R$ 18,33 R$ 366,67

35

PRANCHETA TATICA MAGNETICA COM IMÃ E CANETÀ: MatefiaI em metal
com acabamento em plástico. Tamanho: 24x36cm. Acompanha jogo de imãs
com 23 peças sendo 11 azuis, 11 vermelhas, uma branca e canetáo com
velcro que funciona como apagador. Peso aproximado de SO0 gramas.
Garantia de 90 dias contra defeito de fabricaçáo.

10 UNID R$ 261,00 R$ 2.6í0,00

37
REDE PARA CESTA DE BASQUETEBOL: Fio de nylon 6 mm c/ 12 pontos de
fixaÇão. PAR R$ 138,33 R$ 691,67

38

BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL: Fio de 4 mm,
trançado, malha 15 cm, com as medidas de 7,50 m (largura), 2,50 m (altura),
2,00 m (profundidade), modelo Europeu/México, no fio de seda, 100%
polipropileno virgem com prgteção U.V contra aÇâo dos raios.

REDE PARA

10 PAR R$ 1.260,00 R$ 12.600,00

39
REDE PARA FECHAMENTO DE QUADRA E CAMPO: Fabricada no fio 04
em nylon. 200 M2 RS 14,97 R$ 2.993,33

40
REDE PARA PETECA: Rede p/jogo de peteca c/ 09 mts. Confeccionada em
Íio de nylon no 02.

E UNID R$ 165,00 R$ 825,00

41
Rede de Futsal, confeccionada com polietileno - Espessura de 2,5mm -
Malha de 5,0 cm 10 PAR R$ 420,00 R$ 4.200,00

42

REDE DE VOLEIBOL OFICIAL: Fio de polietileno (nyton), com 2mm, trançado,
medindo 9,5 m x 1,00 m, com 4 faixas de algodáo, dubladas, impermeável,
com 5 cm de largura, com ilhós metálicos e revestimento interno em couro
sintético nas pontas para amarraÇão. ,. \

5 UNID R$ 343,33 RS 't.716,67

VALOR Rs 265.078,50
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIALs

Processo Administrativo de Licitação Pública no:2912021
Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços no:2812021

tDENTTFTCAçÃO DO PROPONENTE:
Nome Fantasia
Razão Social:

Cidade
CEP:
Telefone: (_J
E-mail:

Fax. ( )

CNPJ:

Bairro:

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:
Nome
RG:
CPF
Telefone: (_)
E-mail:

OBJETO: Futura aquisição de materiais esportivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e DespoÉo de São Félix de Minas - MG.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 324ô9066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www. saofel ix. m g. gov. br

PREÇO
TOTALQUANT UNID. MARCA

PREçO
UNIT.ITEM DEscRrÇÃo Do PRoDUTo

R$30 UNID R$1

BOLA DE FUTEBOL CAMPO (adulto): Bola de futebol de campo
adulto, peso 4101450 g, diâmetro de 68/70 cm, termotec, PU miolo
slip system removível e lubrificado, câmara airbility, aprovada de
acordo com as normas da FIFA,

R$ n$2

BOLA DE FUTEBOL CAMPO (infantil): Bola de futebol de campo
infantil com 8 gomos, peso 360/390 g, diâmetro de 64/66 cm,
costurada, miolo slip system removível e lubrificado, câmara de butil
PVC, aprovada de acordo com as normas da FIFA, garantia de
fábrica.

15 UNID

R$ R$3

BOLA DE HANDEBOL: Bola com 54/56 cm de circunferência; com
pêso entre 3251400 g; câmara airbility; costurada; matrizada, PVC,
miolo slip system removível e lubrificado. Tamanho H1, H2, H3. De
acordo solicitaÇâo da contratante.

10 UNID

4
BOLA FUTSAL (adulto): Termotec profissional com 61-64 cm de
circunferência, peso 410/440 g, câmara airbulity, termotec, PU,
miolo slio svstem removível e lubrificado.

30 UNID n$ R$

n$ R$
BOLA FUTSAL (infantil): Com circunferência 50-55 cm; peso 300-
350 g; câmara airbility, termotec, PU, miolo slip system removível e
lubrificado.

15 UNID

6

BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL: Peso 260i2809rs, diâmetro de 65/67
cm, com 18 gomos, câmara airbility, matrizada, PU, miolo slip
svstem removível e lubrificado de acordo com as normas da CBV.

10 UNID R$ R$

7

BOLA DE BASQUETE: Bola de basquetebol oficial, peso 650/650 g,
diâmetro de 75178 cm, material de microfibra, miolo slip system
removível e lubrificado, câmara airbility, matrizada, aprovada de
acordo com as normas da CBB.

10 UNID R$ R$

BOLSA PRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO
(Tamanho G): Confeccionada em nylon, com alças laterais, bolso
lateral e costura reforÇada nas laterais. Tamanho qrande.

t UNID R$ R$Á

ÂNEXO.Ift

5
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I
BOLSA PRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO
(Tamanho M): Confeccionada em nylon, com alças laterais, bolso
lateral e costura reforcada nas laterais. Tamanho médio.

8 UNID \RS w
10

BOMBA DE INFLAR BOLA DUPLA AÇAO: Material em plástico
resistente; dimensões do Produto em 21 cm de altura; peso
Aproximado de 80 q: dupla acâo, infla nos dois sentidos.

20 UNID R$ R$

11

CALÇA PARA GOLEIRO: Malha 100% poliéster, em fio hidromax,
Tamanho P, M, G e GG adulto. Cores de acordo solicitação da
contratante.

20 UNID R$ R$

12

CALÇÃO ESPORTIVO: Com costura dupla, forrado, malha 100%
poliéster, em fio hidromax. Tamanho P, M, G e GG adulto.
Personalizaçáo de cores e artes de acordo solicitação da
contratante.

200 UNID R$ R$

13

MEIÃO ESPORTIVO: Composição 52% poliamida, 31% algodão,
11% poliéster e 6 % elastodieno. Meião cano longo e feito com
punho duplo, com elástico reforçado no tornozelo, pé atalhado. Com
2 silk, sendo um com o escudo da agremiação e um com número.
Tamanho do 38 a 44 e cores de acordo solicitacão da contratante.

300 UNID R$ R$

14

UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL ADULTO, confeccionado
em poliéster, tamanho G, com 22 camisas, 22 cauções e 22 meiÕes,
incluso as camisas dos goleiros, com logomarca frente, costa e
numeradas, calção em poliéster com logomarca e numeradas e
meião profissional.

10 UNID R$ R$

R$
15

UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL INFANTIL, confeccionado
em poliéster, tamanho M, com22 camisas, 22 cauçóes e 22 meiôes,
incluso as camisas dos goleiros, com logomarca frente, costa e
numeradas, calçáo em poliéster com logomarca e numeradas e
meiáo profissional.

í0 UNID R$

16

KIT UNIFORME PARA ARBITRO: Kit uniforme de árbitro sendo
composto por 01 camisa 100% poliéster, no fio Hidro Max; 01
bermuda 100% poliester, com bolsos laterais e traseiro em malha
hidromax. Tamanhos e cores diversas de acordo solicitação da
contratante.

20 UNID R$ R$

17 CONES DE BORRACHA 20 cm demarcatório circuito aqilidade. 20 UNID R$ R$

18

LUVA PARA GOLEIRO SEMIPROFISSIONAL (ADULTO): Material
da palma e SDG (Super Dense Grip) com 5mm de espessura;
Material do dorso Super Grip; Corte de luva Curvo Garra System
para facilitar a mobilidade das mâos do goleiro.

20 PAR RS R$

19
APITO PLASTICO: Apito plástico com ponteira de silicone, com
cordão, bolinha, cortiça similar fox 40 para professor de educaçâo
física.

20 UNID R$ R$

20
KIT CARTAO PARA ARBITRO: Kit cartão para arbitro com 03
cartÕes (amarelo, azul e vermelho) com lápis e marcador: material
termoplastic.

í5 UNID R$ R$

21

CHUTEIRA PARA FUTSAL: Cabedal em material sintético com
detalhes em têxtil. Solado em borracha para maior lraçáo e
segurança. Lingueta macia e flexível. Palmilha em EVA, forrado e
removível. Forro têÍil lnterno com reforço acolchoado na regiáo do
calcanhar, para maior conforto e proteção. Ajuste com cadarÇo
simétrico. Peso Aproximado de 230 g. Garantia de 90 dias contra
defeitos de fabricação. Cores e tamanhos variados de acordo
solicitaÇão do contratante. com numeracáo do 37 ao 43.

50 PAR R$ R$

22

CHUTEIRA FUTEBOL CAMPO: Cabedal em PU, Solado em
borracha com travas fixas. Fechamento cadarço para melhor ajuste
aos pés. Peso aproximadamente 240 g. Garantia de 90 dias contra
defeito de fabricaçáo. Numeração e cores de acordo solicitaçáo do
contratante. com numeraÇão do 37 ao 43.

50 PAR R$ R$

23
DISCO ESPORTIVO com 19 cm de diâmetro, confeccionado em
plástico resistente. 50 UNID RS RS

24
TROFEU DE VIDRO. Vidro temperado, com formato diagonal e 16
cm x21 cm, com cola resistente. Arte à escolha do contratante.

50 UNID R$ R$

25 TROFEU 45 cm 30 UNID R$ R$

26 TROFÉU 55 cm 30 UNID R$ R$

27 TROFEU 75 cm 30 UNID R$ R$

28 TROFEU í00 cm 30 UNID R$ RS

29 TROFEU 120 cm 30 UNID R$ RS

30 TROFEU 150 cm 30 UNID RS R$

31
MEDALHA CRESPA 70 mm: Medalhas 70 mm com 7 cm de
diâmetro, personalizada com resina na frente e gravação na parte
de trás de acordo solicitação da contratante.

500 UNID R$ R§
,aÀ
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Valor GIobal R$.

Declaramos que a empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que.
1. submete-se a todas as condições do edital de pregão presencial no 2812021 e seus

respectivos anexos;
2. está ciente das obrigaçÕes que irá assumir caso seja vencedora da licitação;
3. a validade da proposta e de 60 dias.

de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
CNPJ/MF

ANEXO IV

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP; 35.275-000 - CNPJ: 01.613.í21l0001-71
www.saoÍel i x. m g. gov. b r
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32 R$ \kCAMISA ADULTO 100% poliéster com sublimação, fio 60 penteado,
com reforço, cor diversas, com logomarca na frente e costa da
camisa.

50 UNID

33

COLETE PARA TREINAMENTO, dupla face, cores verde, laranja,
amarelo, azul e vermelho. Composição: 100% Poliéster Laterais
com elástico. Sendo í075 G: 45 cm x 61 cm (Larqura x Altura).

200 UNID RS R$

34 UNID R$ R$

COLETE PARA TREINAMENTO, dupla face, cores verde, laranja,
amarelo, azul e vermelho. Composiçáo: 100% Poliester Laterais
com elástico. Sendo 1075 M 38cm X 50 cm (Largura x Altura)
medidas aproximadas.

200

35

PETECA SIMPLES: Sua base é composta de borrachas, em
camadas sobrepostas a qual acondiciona penas coloridas. Peteca
Oficial com pena de ganso colorida medindo 20x4x4
ap roxim adam e nte.

20 UNID R$ R§

R$36

PRANCHETA TATICA MAGNETICA COM IMA E CANETA: Material
em metal com acabamento em plástico. Tamanho: 24x36cm.
Acompanha jogo de imâs com 23 peças sendo 11 azuis, 11

vermelhas, uma branca e canetão com velcro que funciona como
apagador. Peso aproximado de 500 gramas. Garantia de 90 dias
contra defeito de fabricacáo.

10 UNID R$

37
REDE PARA CESTA DE BASQUETEBOL: Fio de nylon 6 mm c/ 12
pontos de fixacão.

5 PAR RS n$

38

REDE PARA BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL: Fio de 4
mm, trançado, malha 15 cm, com as medidas de 7,50 m (largura),
2,50 m (altura), 2,00 m (profundidade), modelo Europeu/México, no
fio de seda, 100% polipropileno virgem com proteçáo U.V contra
aÇão dos raios.

10 PAR R$ R$

39 R$ R$
REDE PARA FECHAMENTO DE QUADRA E CAMPO: Fabricada
no fio 04 em nylon.

200 M2

40
REDE PARA PETECA: Rede p/ jogo de peteca c/ 09 mts
Confeccionada em fio de nylon no 02.

5 UNID R$ R$

41
Rede de Futsal, confeccionada com polietileno - Espessura de
2,5mm - Malha de 5,0 cm

10 PAR R$ R$

42

REDE DE VOLEIBOL OFICIAL: Fio de polietileno (nylon), com 2mm,
trançado, medindo 9,5 m x 1,00 m, com 4 faixas de algodão,
dubladas, impermeável, com 5 cm de largura, com ilhós metálicos e
revestimento interno em couro sintético nas pontas para amarraÇão.

5 UNID R$ R$

VALOR TOTAL R$

..)
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DECLARAÇÃO DE TNEXTSTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E
GUMPRTMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa inscrita no CNPJ no.

representada pelo Sro.

com sede na RuaCPF

no._ Bairro declara, sob as penas

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

cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Processo Administrativo

de Licitaçâo no.2912021 operado na modalidade Pregão n" 2812021 promovido pelo

tt/unicípio de São Félix de Minas - [VIG, ciente da obrigatoriedade declarar ocorrências

supervenientes.

de

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469065 - CEP; 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www.saofelix.m g.gov.br
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ANEXO V

Processo Administrativo de Licitação Pública nol.2912021
Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços no:2812021

DECLARAÇÃO
(Dectaração de Atendimento ao inciso V do aft. 27 da Lei Federal n' 8.666/93 e alterações)

A empresa inscrita no CNPJ n" por

intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr (a)

Carteira de ldentidade no

portador (a) da

e do CPF Í'lo

DECLARA, para fins do dispostos no inciso V do art. 27 da Lei

Federal n'. 8.666 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal n". 9.854 de 27 de outubro

de 1999, que não emprega menor dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não emprega menor dezesseis anos.

Ressalva; emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

de de

(Representante Legal)
(Obseruação: em caso afirmativo, assinalar a ressa/va acima)

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-7í
www.saofelix.m g.gov.br
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ANEXO VI

Processo Administrativo de Licitação Pública no:2912021
Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços no:2812021

MODELO DE PROCURAÇÃO

A empresa CNPJ no com

sede na Rua _, flo _, Bairro

ato representada pelo (s) (socios ou diretores Sf
RG CPF nacionalidade, estado civil, profissão e

endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor

RG CPF:

-, 
nacionatidade, estado civil, profissão e endereço), a quem outorga amplo

poderes para, junto ao Município de praticar os

atos necessários com vistas à participação do outorgante no Processo Administrativo de

Licitação no._/_, na Modalidade Pregão no._/_, usando dos recursos legais

e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de

recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condiçÕes, 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)
(Observação: comprovar competência para dar procuração)

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.í21i000Í-7'l
www. saofe I i x. m g. g ov. b r
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ANEXO VII

Processo Administrativo de Licitação Pública no:2912021
Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços no: 2812021

MODELO DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa CNPJ no

Telefone/Fax:()-,porintermédiodeSeurepresentantelegal
DECLARA, para os fins do disposto nos arts

42 a 45 da Lei Complementar no. 123106 e alterações, ser microempresa/empresa de

pequeno porte nos termos da legislação vigente, sendo sua intenção fazer uso dos

benefícios previstos na norma citada.

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional

acima mencionada.

de de 

-.

Representante Legal

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: o,l.6,13.121IOOO1-71
www.saofelix.m g.gov.br
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ANEXO VIII

Processo Administrativo de Licitação Pública no:2912021
Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços no:2812021

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços no. ......12021
Vigência: 12 (doze) meses
Objeto: Futura aquisição de materiais esportivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Félix de Minas - MG.

Ata de Registro de Preços que entre si fazem o Município
de São Félix de Minas e a empresa
tendo como objeto a futura aquisição de materiais
esportivos para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Félix
de Minas - MG.

O MUNlCiplO oe SÃO rÉllx DE MTNAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o
no.01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio, 236 - centro, nesta cidade,
CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no CPF no 115.661.376-08,
residente neste municipio, adiante denominado simplesmente MUNICíPIO e ORGÃO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, e a empresâ _,CNPJ: , estabelecidaà Rua no , Bairro:

Estado dena cidade

ffi' 
rePresentada Pelo Sr empresário,

daqui por
d iante denominada simplesmente FORNECEDOR, com base no Processo
Administrativo de Licitação Pública no. _l_, Modalidade Pregão Presencial no.

, e de acordo com a Lei Federal no. 10.520t02, conjugado com o que couber a
Lei Federal no. 8.666 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Ato
Administrativo, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - a presente Ata tem por objeto o registro de preços
dos produtos especificados nos Anexos do Edital de pregão n.o _ .l_, que'paása
constar nessa ata como Anexo constando somente os itens vencidos pelo fornecedor
acima identificado, fazendo parte, para todos os efeitos, desta Ata com os preços
adjudicados e homologados como consequência da realizaçáo do certame.

cLÁusuLA SEGUNDA - vlcÊNctA Do REGtsTRo DE pREÇos - o registro de
preços formalizado na presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contadoé a partir
da data de sua publicação.

cLÁusuLA TERcEIRA - GERENcTAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREÇos -
o Orgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Setor de Administraçáo da
Prefeitura, facultado cada unidade administrativa participante gerenciar , rrà coà /; 

I
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definida no Termo de Referência, que se responsabilizará pelo fiel cump
ditames da legislação vigente.

GLÁUSULA QUARTA - PREÇoS REGISTRADoS - os preços registrados, as
quantidades e as especificações dos produtos registrados na presente Ata encontram-
se indicados na tabela abaixo.

CLÁUSULA QUINTA - CONTRATO - a critério do Setor requisitante (Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desportos) do orgão licitante, obedecida à ordem de
classificação, o licitante vencedor, cujo preço tenha sido registrado na Ata de Registro
de Preço, será convocado para assinar o contrato, no pruzo de 05 (cinco) dias úteis, a

contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas
vinculadas à proposta, aos lances, ao Termo de Referência, ao edital e à respectiva Ata.

5.1 - o Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, podendo a Administração
promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, considerando os
quantitativos meramente referenciais;

5.2 - a municipalidade não está obrigada, durante o ptazo de vigência da Ata de Registro
de Preços, a firmar as contratações que dela poderão advir, podendo realizar licitaçÕes
específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao beneficiário do registro
de preços a preferência de fornecimento em igualdade condições;

5.3 - o direito de preferência de que trata a subcláusula anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro de preços quando o órgão licitante, apos realizada a licitação
específica, constatar que o preço obtido e igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou
tornando-o menor que o obtido em referida licitação;

5.4 - os preços ofertados e registrados poderão ser revistos nos termos do art. 65 da Lei
Federal no. 8.666/93;

5.5 -a presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao Município, observadas, ainda, as demais regras
impostas na legislação que rege a matéria.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO - o pagamento será efetuado na forma definida no
Edital, depois de emitida a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo fiscal
do contrato ou orgão gerenciador da ata, comprovado o recebimento, observado o
estabelecido no art. 50 da Lei Federal no. 8.666/93, e desde que não ocorra fator
impeditivo provocado pelo Fornecedor Registrado;

6.2 - os produtos deverão ser fornecidos conforme estipulado no Termo de Referência e
no edital;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121n001-71
www.saofelix. m g. gov. br
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6.3 - a municipalidade não receberá produtos fornecidos em desacordo com o
no Termo de Referência, Edital e esta Ata, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no ato convocatorio;

6.4 - nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços;

6.5 - o pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da mediante
a comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda
Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, exigidas na fase de habilitação do certame
licitatório.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAçOeS DO ORGÃO GERENCIADOR - o orgão
gerenciador desta ata de registro de preços e a Unidade Administrativa de Administração
que integra a estrutura organizacional da Prefeitura, sendo facultado o gerenciamento
das cotas para cada Secretaria, sendo responsabilidade cada uma a indicação sempre
que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos serviços
registrados observados a ordem de classificação indicada na licitação;

7.1 - o órgão gerenciador deverá observar para que, durante a vigência da presente ata,
sejam mantidas todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;

7.2 - o órgão gerenciador deverá conduzir eventuais procedimentos administrativos de
renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condiçÕes de
mercado, e de aplicação de penalidades;

7.3 - caberá ao o órgão gerenciador o acompanhar a evolução dos preços de mercado,
com a finalidade verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata;

7.4 - compete ao o órgão gerenciador acompanhar e fiscalizar o cumprimento das
condiçÕes ajustadas na presente Ata de Registro de Preços;

7.5 - compete ao o órgão gerenciador consultar o detentor da ata registrado quanto ao
interesse em fornecer o produto a outro(s) orgão da Administração Pública Municipal que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

cLÁusuLA olrAVA - oBRIGAÇÔes Do DETENToR DA ATA - o fornecedor que
registrou o preço do produto ou serviços objeto do processo de licitação obedecerá
rigorosamente ao disposto no Termo de Referência e o edital do Pregão;

8.í - providenciar a imediata correção deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo Órgão Gerenciador referentei às condiçÕes firmadas na pÉsente Ata;

8.2 - viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

8.3 -manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de Á)
habilitação exigidas no Edital; 
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8.4 - obrigar-se caso necessário ao acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), estipulado
no Edital, conforme § 1o do art. 65 da Lei Federal no. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES - pela inexecução total ou parcial do objeto, a
municipalidade poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as
sanções e penalidades previstas no edital;

CLÁUSULA DÉcIMA - ALTERAÇoES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS _ A
presente Ata de Registro de Preços poderá sofrer alteraçÕes, obedecidas às disposições
contidas no art. 65, da Lei Federal no. 8.666/93;

10.1 - serão considerados compatíveis com o mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela municipalidade, por intermédio do
orgão gerenciador do registro de preços;

10.2 - quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado
no mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do
preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis aceitáveis;

10.2.1 - caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do
compromisso assumido, devendo o orgão gerenciador convocar os demais licitantes,
visando igual oportunidade negociação;

10.3 - quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor
da ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

10.3.1 - liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se
a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

10.3.2 - convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade negociação;

10.4 - não havendo êxito nas negociações de que tratam sub cláusulas anteriores, o
órgão gerenciador deverá proceder o pedido de revogação da Ata de Registro de Preços
à autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . CANCELAMENTo Do REGISTRo - o detentor da
ata, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:

11.1 - não cumprir as obrigaçÕes do Termo de Referência, Edital e da presente Ata;

11.2' não retirar a Nota de Empenho no pruzo estabelecido pelo orgão gerenciador sem
justificativa aceitável ;

11-3 ' não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior
aos praticados no mercado;

11.4 'por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela
municipalidade, assegurado o contraditório e ampla defesa;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.121t00O1-71
vw.saofelix.m g.gov.br @



,Â,



.j 
.: .:

§Ã0 rÉurx
SE MINÃS

11.5 - o detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ncia
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto, decorrente
de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado.

GLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA - PUBLICIDADE - os preços e as especificações do
objeto e as quantidades, como também as possíveis alteraçÕes da presente Ata, serão
publicadas no órgão de imprensa oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇOES FINAIS - a presente ata de registro
de preços integra o Processo Administrativo de Licitação Pública no 2912021, o Edital do
Pregão Presencial no 2812021 e as propostas, com preços e especificações;

13.1 - as controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro da Comarca do
orgão licitante.

13.2 - O Controle Interno poderá determinas demais procedimentos administrativos
necessários ao fiel cumprimento do objeto constante desta Ata de Registro de Preços.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e
testemunhas abaixo.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, _ de de2021

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
Prefeito do Município de São Félix de ltíinas

Orgão Gerenciador

COMPROMISSÁRIO
Contratada

Testemunhas

\? Nome:

CPF

Nome

CPF
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ANEXO IX

Processo Administrativo de Licitação no. 2912021
Pregão Presencial para Registro de Preço no.2812021

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 futura aquisição de materiais esportivos
para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Desporto de São Félix de Minas - MG.

o MUNICíptO of SÃO FELIX DE NnINAS - Í\íG, devidamente inscrito no CNPJ sob o
no.01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio, 236 - centro, nesta cidade,
CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no CPF no 1 15.661 .376-08, residente neste
munícipio, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa

CNPJ: estabelecida à Rua
no Bairro: na cidade

, Estado de representada pelo Sr

e RG MG , daqui por diante denominada simplesmente
CONTRATADO, com base no Processo Administrativo de Licitação Pública no. I ,

It4odalidade 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 de junho de 1993,
resolvem celebrar o presente Ato Administrativo, observadas as cláusulas e condições
a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMETRA - OBJETO - O objeto deste contrato é aquisição de materiais
esportivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Desporto de São Félix de Minas - MG, conforme o Edital de PREGÃO PRESENCIAL No
2912021 e a proposta do CONTRATADO, constante do PROCESSO LICITATÓR|O No
2812021, que ficam fazendo partes integrantes deste instrumento, exceto no que
discrepar com quaisquer de suas cláusulas.

1.1 - 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.

c LÁUsu LA SEG U N DA - Doc UM E NTAÇÃo CoNTRATUAL - f az partedeste 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE ExEcUÇÃo - a execução do objeto poderá ser
da forma indireta não sendo permitida a subcontrataçáo;
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3.1 - ao Município é reservado o direito de não receber os objetos que não
acordo com as exigências do Termo de Referência e edital, e solicitar a repos
mesmos ou o reparos dos serviços prestados.

cLÁusuLA QUARTA - PREÇO E CONDTÇOES DE PAGAMENTO - O valor global
estimado do presente contrato é de R$ L_-) 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 débito eletrônico, conforme definido no Editale 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 atraso imputável à CONTRATADA,
não gerarão direito a reajuste.

CLÁUSULA QUINTA - cREDtToS ORçAMENTÁRIoS - 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 Municipalidade requisitante.

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

cLÁusuLA oITAVA - 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 § lodo art. 57,da Lei Federal no.8666/93, que obstem,
prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas
neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades
pertinentes, justíficando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a
mesma comunicar por escrito o [tlunicípio no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a execução do
objeto deste Contrato.

cLÁusuLA NONA - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA - atender a todas as condições
descritas no Termo de Referência e no edital de licitação, devendo ser considerádas
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 ensa
terminologias, padronização e simbologias;
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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 negistro de preços ou contrato, a pedido do Município;

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;

9.10 - 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 [ríunicípio 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 lt/unicípio, 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 - fornecer 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;
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9.í3 - encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualifica ção exig
licitação, especialmente cópias das certidÕes de regularidade junto ao FGTS, Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e a seguridade social-lNSS, cuja autenticidade
será confirmada nos sites dos orgãos 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;

9.16 - 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;

9.18 - permitir ao Municipio exercer a fiscalização da entrega dos produtos licitados,
inclusive fornecendo informações aos seus prepostos;

CLÁUSULA DÉctMA - oBRtcAÇÕES Do CoNTRATANTE - a contratante deverá
comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante o

fornecimento de produtos contratados;

10.í - 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;

10.3 - 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 - indicar o servidor responsável para exercer a fiscalização da execução do objeto
contratado, o que não fará 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 ,41
especificações do Termo de Referência; 

rE,zE ^^í\ ^ÀrD 
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10.7 - efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do
de contrato;

í0.8 - arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos

termos aditivos que venham a ser firmados;

í0.9 - fazerjuntada no processo administrativo de licitação, por meio de agente público

habilitado, todos os autos necessários a comprovação da legalidade do processo.

cLÁusuLA DÉctMA PRIMEIRA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 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 registro 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;

í 1.3 - 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.

GLÁUSULA DÉctMA SEGUNDA - DIREITOS Do GONTRATANTE - 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 DÉclMA TERCEIRA - RESGISÃO -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;

13.í.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;
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13.1.5 - subcontratação total do seu objeto, a associação da contratada
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorpo
admitidas no instrumento convocatório e no contrato;

í3.1.6 - cometimento reiterado de faltas na execução;

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

í3.1.8 - dissolução da sociedade ou falecimento da contratada;

í3.í.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;

13.1.í1 - ocorrência de caso fortuito 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.

í3.3 - em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da contratada, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido:

í3.3.í - suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por prazo
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 ptazo acarretando as seguintes consequências:

í3.3.3.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;
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13.4 - na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a con

notificada com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA . CESSÃO E TRANSFERÊNCA 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO - as partes contratadas elegem o Foro da

Comarca do contratante, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

cLÁusuLA DECTMA SEXTA - DISPOSIÇOES FINAIS - fazem parte integrante do
presente Contrato, independente de transição, as condições estabelecidas no

instrumento Termo de Referência e no convocatório e as Normas contidas na Lei Federal
no. 8.666/93, principalmente nos casos omissos.

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

São Felix de Minas - MG dê _, _de de

\-

MARCOS ALEXANDRE GONçALVES SORDINE
Prefeito do Município de São Félix de Minas

Orgão Gerenciador

Testemunhas

Nome:

CPF

Nome

CPF

COMPROMISSÁRIO
Contratada
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ANEXO X

TERMO DE REGEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA

REGISTRO DE PREÇOS N":28l2021

EI\íPRESA:

ENDEREÇO COMPLETO

CNPJ/IMF DA EMPRESA:

TELEFONE: (_) FAX

E-MA!L:

Recebi do ltíunicípio de São Félix de Minas, cópia do Edital do Pregão para Registro de

Preços No:2812021, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de

Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro às 13h00 do dia 0210812021, na sala da

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

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

NOME DA EMPRESA

CNPJ

Nome Legível:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 0í.613.12110001-71
www.saofel ix. m g. gov. br
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