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EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADM|NISTRATTVO DE LTCITAÇÃO No: 3712021

PREGÃO PRESENCIAL NO: 3512021
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Objeto: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para eventual

contratação de empresa para fornecimento de peças e acessorios genuínos ou

originais, com garantia de fábrica, para manutenção da frota dos veículos (automóveis,

motocicletas, van, caminhões, ônibus, microônibus) e máquinas pesadas pertencentes

ao Município de São Felix de Minas na modalidade Pregão Presencial tipo maior

desconto, no sistema Registro de Preços, tendo por referência a TABELA AUDATEX

no caso de veículos (automóveis, motocicletas, van, caminhões, ônibus, microônibus) e

tendo por referência a TABELA OFICIAL DE PREÇOS DO FABRICANTE (catálogo)

no caso de máquinas, conforme relação de veículos e máquinas pesadas da frota do

Município de São Felix de Minas/MG.

Forma de Licitação: Pregão Presencial Para Registro de Preços

Tipo de Licitação: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREçOS DE
TABELAS POR LOTE

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 08 de setembro de 2021 às 09h00.

Data e Hora para Término do Credenciamento: 08 de setembro de 2021 às 09h00

Telefone para Contato: (33) 3246-9066 - Wilson Ferraz Leonardo - (Presidente da
cPL).

Local: Rua Frei lnocêncio, no 236 - Centro - Prefeitura Municipal de São Felix de Minas
- MG.
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í. Autorização e formalização

2. Objeto e execução

3. Impugnação ao edital

4. Pedidos de esclarecimento

5. Condições para paÉicipação

6. Credenciamento e da representação

7. Sessão

8. Documentação da habilitação (envelope no 0í)

9. Documentação relativa à habilitação iurídica
10. Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista

11. Documentação relativa à qualificação econômica - financeira

12. Documentação relativa à qualificação técnica

1 3. Documentação complementar

í4. Proposta de preços (envelope 02)

15. Recebimento e abertura dos envelopes

í6. Julgamento das propostas

í8. Recursos e contrarrazões

20. Adjudicação e homologação

21. Ata de Registro de Preços

22. Fornecimento

23. Forma de pagamento

24. Penalidades

25. Dotação orçamentária

26. Usuários da Ata de Registro de Preços

27. Disposições gerais
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EDITAL DE LtctrAçÃo

pRocESSo ADMTNISTRATTvo DE ltctreÇÃo No: 3T12021

pneoÃo PRESENGTAL: No: Jst2o21

Forma de Licitação: Pregão Presencial.

Procedimento: Registro de Preços.

Tipo de Licitação: Maior percentual de desconto sobre os preços de tabelas, por lote.

Legislação Aplicável: Lei Federal no. 10.520102, conjugada com o disposto nos
Decretos Municipais no 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a

modalidade de licitação Pregão e de no 14, de 18 de agosto de 2008, que
regulamentou o Sistema de Registro de Preços, conhecido pela sigla SRP, em âmbito
municipal, e, subsidiariamente, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações, pela
Lei Complementar no.12312006 e alteraçôes, Lei Municipal N' 021, de 10 de novembro
de 2010, que "lnstitui o Estatuto Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz
dispositivos específicos no Código Tributário Municipal, e dá outras providências".

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 08 de setembro de 2021 às 09h00

Data e Hora para Término do Credenciamento: 08 de setembro de 2021às 09h00

Telefone para Contato: (33) 3246-9066 - Wilson Ferraz Leonardo - (Presidente da
cPL).

Local: Rua Frei lnocêncio, no 236 - Centro - Prefeitura de São Félix de Minas - MG

PREÂMBULO

O MUNlCiptO oe SÃO fÉlx DE MINAS, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob no.001 .613.12110001-71, por intermédio do
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento
dos interessados, que no dia 08 de setembro de 2021 às 09h00, na sede da Prefeitura
Municipal de São Félix de Minas, sito na Rua Frei lnocêncio, no 236 - Centro, nesta
cidade, estará procedendo o PROTOCOLO para recebimento das propostas para o
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MATOR
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DE TABELAS POR LOTE,
tendo por finalidade o especificado no objeto informado no item 2 deste edital, cuja
direção e julgamento serão realizados pelo Pregoeiro e equipe de apoio, e em
conformidade com os preceitos da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e as
seguintes condições.

O Edital poderá ser retirado gratuitamente em arquivo digital (o licitante deverá fornecer
mídia eletrônica - pen drive, etc.) ou cópias mediante o pagamento do custo das
mesmas, das 08h00 às 11h00 e de 12h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira, na
sede da Prefeitura Municipal situada na Rua Frei lnocêncio, no 236 - Centro -São Félix

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - t.,.il1?jr:1,.rr.1.r1;":::'3s.275-000 - cNpJ: 0r.6r3.r2u000t-7t

\',

tL.-!-LY-



q.



§âo rÊLrx
§E TYIINA§

de Minas/MG, Telefone: (33) 3246-9066. Os envelopes contendo a

documentos de habilitação deverão ser entregues no protocolo do prédio sede da
Prefeitura Municipal ou diretamente à CPL, no endereço supracitado, na forma prevista
neste Edital até a data e horário estipulados. Entrega dos envelopes: data:
081091202í - até às 09h00. Abertura dos envelopes: no Setor de Licitações, às 09h00.

1 -AUTORTZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO

1.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo
Administrativo de Licitação N': 3712021 - Pregão Presencial para Registro de
Preços No: 35/2021, e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administraçâo Pública e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios bàsicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatorio e do julgamento

objetivo de que lhe são correlatos.

í.2. Todo o procedimento licitatório terá seus avisos divulgados no Quadro de Avisos
da Prefeitura (orgão oficial), onde permanecerão disponíveis, juntamente com os
demais documentos relativos às fases da licitação, bem como disponibilizados para

consulta, integralmente, o instrumento convocatório e seus elementos para leitura e
retirada.

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

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

1.5. Os anexos deste edital compõem os elementos necessários e indispensáveis à
formalização das propostas pelas licitantes interessadas.

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

2-OBJETOEEXECUçÃO

2.1. Do objeto
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Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para eventual
empresa para fornecimento de peças com parâmetro na TABELA AUDATEX e
TABELA DE FABRICANTES - CATALOGO, nos termos deste edital e de seus anexos.

2.2. Forma de execução

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

Contratada.

2.2.2. Os aspectos gerais para a execução da obrigação, considerando a necessidade
de cumprimento das obrigações constantes na Ata de Registro de Preços ou contrato,
deverão ser acompanhados e executados em concordância com o descrito neste edital
e seus anexos.

2.3. Do prazo

2.3.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará por 12 (dozel
meses, a partir da data de sua assinatura.

2.4. Do recebimento do objeto

2.4.1. O objeto da presente licitação somente será recebido apos a verificação da
qualidade e atendimento às especificaçÕes constantes neste edital e seus anexos,
procedida a certificação da equipe designada pelo chefe de gabinete.

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

3 - TMPUGNAÇÃO AO EDTTAL

3.1. lmpugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 50

dia útil, e por licitantes, até o 20 dia útil, que anteceder a abertura das propostas,
mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o e-mail
licitlcao@saofelixdeminas.mg*qav.br ou protocolizadas na sala da Comissão
Permanente de Licitação, na sede desta Prefeitura (endereço constante do preâmbulo)
no horário das 08h00 às 11h00 e de 12h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira,
dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, auxiliado pelo setor técnico competente.

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

3.3. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
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3.4. A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, e será
no órgão oficial deste Município para conhecimento de todos os interessados.

4 . PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.í. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste
Edital e as informaçÕes adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das
propostas, deverão ser enviados por cidadão, até o 50 dia útil, e por licitantes, até o 20

dia útil anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, manifestando-se
preferencialmente por meio eletrônico, através do e-mail
lH.tpçao@saofe_üxdeminas.mq.qov.br, ou por protocolo no endereço constante do
preâmbulo, das 08h00 às 11h00 e de 12h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira.

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

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

4.2.2. Termo de esclarecimento é o documento emitido pela Administração, contendo
informaçÕes meramente esclarecedoras, ou correções formais do instrumento
convocatório que não causem alteração na formulação das propostas ou em suas
condições, de caráter meramente esclarecedor e/ou complementar, sem necessidade,
portanto, de reabertura do prazo inicialmente fixado.

4.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessária, poderá Íazer
consultas técnicas à licitante por escrito, cujas respostas serão encaminhadas pelos
mesmos meios, desde que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra
alteração da proposta.

4,3.1. A resposta da licitante não implicará, em qualquer caso, na tácita aceitação da
Comissão Permanente de Licitação.

4.4. As informações e/ou esclarecimentos serão disponibilizadas no Setor de
LicitaçÕes, quando se tratar de termo de retificação, serão encaminhados no email da
licitante, caso informado.

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

5 - COND|ÇÕES PARA PART|C|PAÇÃO

5.í. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das
condiçÕes estabelecídas no presente Edital, bem como a observância d

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive q

recursos, e sua não observância ensejará na sumária desclassificação da proponente

5.1.1. Para os LOTES 01,02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16,17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29,30, 34, 37, 38, 39, 40 e 41 a participação
é restrita às microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP e equiparadas,
nos termos do art. 48,1, da Lei Complementar n'. 12312006.

5.1.2. Os LOTES 31,32,34, 35 e 36 são destinados à participação dos interessados
que atendam aos requisitos deste edital.

5.2. Poderão paÉicipar desta LICITAÇÃO as empresas que:

5.2.1. Atendam às condiçÕes deste edital e seus Anexos, inclusive quanto à

documentação exigida para habilitação, constante do item 8 deste Edital;

5.2.2. Apresentarem condições específicas relacionadas ao objeto desta licitação e que
possuam experiência comprovada e que atendam a todas as condições mínimas de
qualificação exigidas no Edital na data do recebimento das propostas.

5.3. Não poderão participar desta LICITAÇÃO, empresas que esteiam
enquadradas nos seguintes casos:

5.3.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, consórcios de empresas, e
não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

5.3.2. Que por quaisquer motivos tenha sido declarada inidônea por qualquer Orgão da
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou
licitar com a Administração Pública em qualquer de suas esferas.

5.3.3. Estrangeiras que não funcionem no País.

5.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta LIGITAÇÃO:

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

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

5.6. Não serão admitidas a subcontratação, as cessÕes ou transferências parciais ou
totais do objeto.

5.7. Após a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentação de Habilitação e
a Proposta de Preços, em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional ou
permissão para a inclusão ou apresentação de documentos ou informações que
deveriam constar dos envelopes de habilitação ou propostas, exceto nos casos
previstos no art. 48, da Lei Federal das Licitações, a critério da Administração

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71
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5.8. Decorrido o prazo legal para protocolo dos envelopes, não será
participação de retardatários.

6 - cREDENcIAMENTo E DA REpResenreÇÃo

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

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo
grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta. Caso
uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços

não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo Município.

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

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

6.4.'1. Documento de identidade de fe pública;

6.4.2. Se representante (preposto/proc u rador) :

6.4.2.1. Copia autenticada do contrato social;

6.4.2.2. Estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante.

6.4.2.3. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes
específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os
demais atos, em nome da licitante;

6.4.2.4. Copia da cédula de identidade;

6.4.2.5. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (conforme
modelo anexo).

6.4.3. Se d i rigente/proprietário:

6.4.3.í. Copia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da
licitante, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;

6.4.3.2. Copia da cédula de identidade;

6.4.3.3. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habílitação. (conforme
modelo anexo).

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

7.í. lmpreterivelmente ate a data, hora e local referido no Preâmbulo do presente
Edital, as empresas licitantes, deverão protocolar sua documentação de habilitação,
bem como, proposta de preços, em envelopes lacrados, distintos e não transparentes,
com as identificações na parte externa, de acordo com o subitem 7.2 deste Edital, sob
pena de não serem aceitos pela Comissão Permanente de Licitação.

7.2. Os documentos e a proposta exigidos no presente Edital deverão ser apresentados
em 01 (um) envelope contendo a documentação de habilitação e 01 (um) envelope
contendo a proposta de preços, indevassáveis, distintos e separados, endereçados à

Comissão Permanente de Licitação, com indicação clara e visível do procedimento

licitatorio a qual se dirigem, e a denominação da empresa proponente, bem como a
natureza dos correspondentes conteÚdos conforme indicação:

7.3. Para fins de aqilizacão da fase de habilitacão do certame Iicitatório. todos os
documentos deverão ser rubricados s) reoresentante(s) leqal(is) da empresa

çL._!rc

ENVELOPE NO 01

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG
Att. Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO N": 37 t2021
PREGÃO PRESENCIAL NO: 3512021
PROPOSTA DE PREçOS

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

ABERTURA: 08/09/202í às 09h00

ENVELOPE NO 02

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG
Att. Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATORIO No: 37 t2021
PREGÃO PRESENCIAL NO: 3512021
PROPOSTA DE PREçOS

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

ABERTURA: 08/09/202í às 09h00

e numeradas em ordem crescente (conforme ordem descrita neste edital).

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

a) RASURAS - qualquer tentativa de modificação do que foi originalmente escrito e
que impossibilite ou dificulte a correta leitura, por dupla interpretação do texto,
exclusive na numeração de folhas (desde que não altere o teor do documento), a qual

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71
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a Comissão caso julgue necessário, poderá promover nova numeração,
resguardar a integridade da documentação.

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

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

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

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

7.8. Para efeito de remessa pelos Correios, os envelopes (distintos e individuais) de
Documentação de Habilitação e Propostas, poderão ser acondicionados em um único
invólucro, desde que no sobrescrito venha expresso seu conteúdo, identificando a

licitação a que se refere, data e horário para abertura, sob inteira responsabilidade do
licitante.

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

I - DOCUMENTAÇÃO DA HABTLTTAçÃO (ENVELOPE No 0í)

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

\- 8.1. 1. Em original, ou;

8.1.2. Copia autenticada por Cartório, ou;

8.í.3. Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura,
para conferência por membro da Comissão Permanente de Licitações, ou;

8.1.4. Exemplar da publicação em orgão da imprensa oficial

8.2. A documentação exigida deverá estar atualizada, legível e em condiçÕes de
análise por parte do Pregoeiro Oficial.

8.3. A documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente
com o número do CNPJ, e endereço respectivo, conforme abaixo:

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

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

8.4. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da

administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35

da Lei Federal no 10.522102. desde que sua veracidade seja confirmada pela

administração.

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

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

8.6.1 . Habilitação Jurídica;

8.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.6.3. Qualificação Econômico-Financeira;

8.6.4. Qualificação Técnica ;

8.6.5. Documentação Complementar.

I - DOCUMENTAçÃO RELATVA À HABIL|TAçÃO JURíDICA

9.í. Cedula de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do sócio ou
representante legal;

9.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

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

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

9.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

9.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaçâo para funcionamento expedido
pelo orgão competente, quando a atividade assim o exigir ou Certificado de Registro
Cadastral - CRC compatível com o ramo do objeto da Licitação;
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10 - DOCUMENTAçÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E

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

í0.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

í0.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Debitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

10.4. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou

sede do Licitante, através das seguintes Certidões:

10.4.L Certidão Negativa de Débito Estadual: prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão

emitida pela Secretaria competente do Estado;

10.4.2, Certidão Negativa de Debito Municipal: prova de regularidade para com a
Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão

emitida pela Secretaria competente do Município;

10.5. Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título Vll-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943, (Certidão Negativa de Debito Trabalhista - CNDT) de acordo com a Lei no

12.440 de 07 de julho de 2011.

10.6. Alvará de Licença para Localização e Funcionamento emitido pelo Município da

sede da empresa proponente, observada sua validade;

10.7. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar
14712015, deverão apresentar declaração (conforme modelo anexo).

10.7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no
envelope de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal, todavia, não
apresentada a documentação constante no item anterior, 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 de dezembro de 2006 e
Lei complementar 147 de 07 de agosto de 2015.

í í - DOCUMENTAÇÃO RELATTVA A QUAL|FTCAçÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

íí.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
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11.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação fina ncei la a

v

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.

'11.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

í) Sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial, ou;
- publicados em jornal de grande circulação, ou;
- por fotocópia autenticada em Cartório.

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis.

3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei no 9.3í7, de 05 de dezembro
de í996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":
- fotocopia do Balanço e das Demonstrações Contábeis.

4) Sociedade criada no exercício em curso:
- Fotocopia do Balanço de Abertura.

5) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

í2 - DOCUMENTAçÃO RELATTVA A QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA

12.1. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em papel timbrado, comprovando a aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, indicando o endereço do contratado, de forma a permitir possível diligência
para esclarecimentos.

13 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

13.1. Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições do
presente edital e dos seus anexos, obtendo para si, sob sua propria responsabilidade,
os riscos e ônus de todas as informaçÕes que possam ser relevantes e necessárias
para a elaboração da proposta e adjudicação do objeto, se vencedora da licitação.
(conforme modelo anexo);

í3.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIll do art. 70 da Constituição Federal; (conforme modelo
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í3.3. Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato tm

habilitação, nos termos do artigo 32, § 2o da Lei Federal no 8.666/93, dequenão foi
declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual
ou Municipal, conforme modelo (conforme modelo anexo);

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

13.5 O Pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta ao slÍe da Receita Federal
para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando,
ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sifes
dos órgãos emissores, para fins de habilitação.

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

13.6.í. se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;

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

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

13.6.4. serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

13.7. O Município não se responsabilizarâ pela eventual indisponíbilidade dos meios
eletrônicos, hipotese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o
licitante será inabilitado.

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

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

í3.10. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro Oficial.

13.11. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis
inicialmente conced idos.
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13.12. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste ite
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no

v

Lei no 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificação ou submeter o processo à Autoridade Competente para

revogação.

í3.13. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo orgão
expedidor, deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de
abertura do Pregão, exceto os atestados de capacidade técnica.

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

í3.í5. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste edital ou a

sua ausência, inabilitará o licitante.

14 - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 02

14.1 Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,

garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado e constante da proposta;

14.2. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta)

dias, a contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa,
esse prazo será considerado como tal;

í4.3. lndicar a razáo social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação,
endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se
houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva, os
dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação;

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

í4.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

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

14.7. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato
convocatório.

14.8. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 771
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. ////
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í4.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada,
ao preço, condiçÕes de pagamento, prazos ou outra condição que importe em

modificação dos termos originais ofertados.

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

15 . RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

15.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de

Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e

realizada de acordo com a Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de2002 com aplicação

subsidiária da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores, em conformidade

com este Edital e seus Anexos.

í5.2. No local e hora estabelecidos neste Edital, antes do início da sessão, será

realizado o credenciamento dos interessados e recebimento dos envelopes.

í5.3. Declarado encerrado o credenciamento e aberta da sessão pelo Pregoeiro, não

mais serão admitidos novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

15.4. No início da sessão de abertura ou recebimento das propostas serão submetidos

aos participantes credenciados e demais pessoas presentes uma lista de presença,
contendo nome, CPF ou RG, e nome da empresa que representa.

16 . JULGAMENTO

16.1. O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR LOTE sendo obtido

com baée 
-no 

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DE

TABELAS, sendo:

a) LOTES:01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10, 11,12, 13, 14, '15, 16, 17,18, 19,20,
2,1 , 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28,29, 30, 37, 38, 39, 40 e 41; maior percentual de desconto

incidente sobre os preços das peças constantes da Tabela AUDATEX.

b) LOTES:31,32,33, 34, 35 e 36, maior percentual de desconto incidente sobre os

pieços das peças constantes da TABELA OFICIAL DE PREÇOS DO FABRICANTE
(GATALOGO).

16.í.1. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope no. 01 - Proposta, julgando-as e
classificando-as pelo menor preço.

16.1.2. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
consulta de preços, quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar
ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for
o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para

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

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

Edital.

16.2. Etapa de Classificação de Preços:

16,2.L Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.

16.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes

apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e

os respectivos valores ofertados.

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

16.2.4. O autor da oferta de maior desconto e os das ofertas com descontos de ate
10% (dez por cento) inferiores àquela serão classificados para participarem dos lances
verbais.

16.2.4.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no artigo
anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três),
quaisquer que sejam os descontos oferecidos, para que seus autores participem dos
lances verbais.

16.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas

condiçÕes definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas

acima da de menor preço, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem
dos lances verbais.

16.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde o

Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior desconto.

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

16.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva
e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de maior desconto, e a
documentação de habilitação será aberta após a realização de lances de todos os itens
previstos neste edital
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í6.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item,
convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores
de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada
para classificação, na final da etapa competitiva.

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

16.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor,

decidindo motivada e expressamente a respeito.

16.2.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,

verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,

até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.

16.2,13. Nas situações previstas nos subitens 16.2.10 e 16.2.12, o Pregoeiro poderá

negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor
preço paru a administração.

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

16.2,15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou fornecimentos
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos

neste Pregão.

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

16.2.17. Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições
constantes deste Termo de Referência e seus Anexos, devendo estar previstos todos
os custos com tributos, taxas, fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes
ou necessárias à efetivação da execução do contrato.

í7 - CLASSTFTCAÇÃO E DESCLASSIFICADAS DAS PROPOSTAS

17.1. Serão desclassificadas as propostas
estabelecidos neste Edital e seus Anexos;

que: descumprirem os requisitos

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

1 7.3. Apresentarem proposta alternativa;

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

í7.5. Forem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos;
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17.5.L Se o Pregoeiro Oficial entender que há indícios de inexequibilid
fixará prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço
planilha de custos, justificativas e demais documentos comprobatórios.
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17.5.2. Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será

desclassificada, sujeitando-se o licitante às sançÕes legais.

í7.6. Na hipotese de redução do valor da proposta de preços escrita inicialmente

apresentada e os lances ofertados, a vencedora deverá apresentar nova proposta

escrita, no pruzo de 24 (vinte e quatro) horas, com os valores recalculados

proporcionalmente com o informado na Planilha de Preços.

,17.7. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e

houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5o/o (cinco por cento)

superior ao melhor preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 20 da Lei

Complementar no 123106.

í7.8. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

1T.8.L A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada, para no prazo de 05

(cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada

classificada em 1o lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de

preferência.

i7.g. Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize

seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á

prosseguimento à sessão.

i7.g. Se a ME ou Epp mais bem classificada não exercer o seu direito de preferência,

na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP

remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 17.7, na

ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência.

17.10. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME's ou EPP's que se

encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para definir a

que primeiro poderá apresentar novo lance.

1l.1,L Não havendo ME's ou EPP's em situação de empate ficto que utilize o direito de

preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de

lances.

17.12. Será classificado em primeiro lugaro licitante que, aofinal da etapa de lances,

apos aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar no 123106,

ofertar o menor preço.

17.13. No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do

licitante, o Pregoeiro examin ará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua

aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim,

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências

deste Edital.
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17.14. Nessa etapa, o Pregoeiro também poderá negociar o preço com o licitante, para
que sejam obtidas melhores condiçÕes para o Município.

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

consulta.

í8 . RECURSOS E CONTRARRAZÕES

18.í. Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de

recorrer contra decisÕes do Pregoeiro, após a declaração do vencedor, nos termos
legais, deverão apresentar suas razões no prazo único de 03 (três) dias úteis, a partir

do dia seguinte ao término do prazo para manifestação.

18.2. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazÕes em igual número de dias,

que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

18.3. No pÍazo recursal, fica assegurada vista dos autos

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

do direito de recurso.

19 - ENDEREÇAMENTO DO RECURSO

í9.1. O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes

requisitos, sob pena de não serem conhecidos:

19.1.1. Serdirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados do Pregoeiro Oficial, no prazo

de 03 (três) dias úteis, conforme estabelecido no item 18.1 deste Título;

19.1.2. Ser encaminhado para o endereço eletrônico
licitacao@,saaf^eJi@'comassinaturadigital,fac-símile,correioouSer
protocolizado na sala da Comissão Permanente de LicitaçÕes, em uma via original,

datilografada ou emitida por computador, contendo razáo social, número do CNPJ e

endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante

legal óu credenciado do licitante, acompanhado de copia do documento de

identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal.

19.2. O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas
por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam
intempestivas ou não sejam recebidas.

í9.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

í9.4. O recurso será apreciado pelo Pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente
informado à autoridade superior, que decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contado do recebimento. 
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í9.5. A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publ
órgão oficial deste Município e encaminhada aos interessados.

19.6. Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser
dirigidos ao Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura Municipal, no pruzo de 05
(cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados nos subitens acima.

20 -ADJUDTCAçÃO E HOMOLOGAçÃO

20.1. lnexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante
vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatorio.

20.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos

atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor
e homologará o procedimento licitatorio.

21 - ATA DE REGTSTRO DE PREçOS - ARP

21.1. O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contrataçÕes dela decorrentes,
será a Chefia de Gabinete.

21.2. Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida,
observados os critérios estabelecidos no instrumento convocatorio.

21.3. Serão registrados os preços das propostas classificadas em 1o (primeiro) lugar.

21.4. Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação, o

Município convocará o classificado para assinar a ARP, no prazo de 03 (três) dias

úteis, observado o ptazo de validade da proposta, nos termos deste edital, sob pena de

decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.

21.5. Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas
propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com
justificativa aceita pela Secretaria Municipal de Administração e Governo, o Pregoeiro,

examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem

de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda,

negociar o preço.

21.6. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data

de sua assinatura.

21.7. A ARP não obriga o Município a efetivar as contratações, podendo realizar
licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação
pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro
terão preferência.

21.8. A critério do Município, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores,
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pela Chefia
de Gabinete, mediante Ordem de Compra, para fornecer os produtos na forma e
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prazos previstos, estando as obrigaçÕes assumidas vinculadas à proposta, ao
a Ata.

21.9. A Chefia de Gabinete avaliará o mercado constantemente, promovendo, se
necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente,
os preÇos registrados.

21.10. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a
Chefia de Gabinete negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o

signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu

preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.

2l.1L Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razáo de

incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser
protocolizada na Chefia de Gabinete.

21.12. O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho,
poderá requerer à Chefia de Gabinete, por escrito, o cancelamento do registro, se o
preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente,

devendo apresentar documentação comprobatória do fato alegado, ressalvada a

possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea "d", do inciso

ll, do artigo 65, da Lei no 8.666/93.

21.13. Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da

aplicação de penalidade.

21.14. Cancelados os registros, a Chefia de Gabinete poderá convocar os demais
fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

21.15. Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, o
Município procederá à revogação da ARP, relativamente ao item ou lote que restar

frustrado.

21.'16. O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pelo Município, mediante

comunicação formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante
publicação no orgão oficial do Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa,

nos seguintes casos:

21.17. O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu

origem ao registro de preços;

21.18. O fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;

21.19. O fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do

registro de preços;

21.20. Em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato
decorrente do registro de preços;
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21.21. O fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na h

tornarem superiores aos praticados pelo mercado; e,

21.22. Por razões de interesse público.

21.23. A Chefia de Gabinete deverá realizar o controle qualitativa e quantitativamente
dos produtos entregues, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a

contratação.

21.24. O fornecedor que tiver seus preços registrados deverá designar um membro

efetivo de seu quadro permanente de empregados como responsável pela ARP junto

ao Município.

21.25. A Chefia de Gabinete poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores
que tiverem seus preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não

conduza de forma óatisfaiória a administração da ARP e das contrataçÕes dela

decorrentes.

21.26. A Chefia de Gabinete expedirá atestado de fiscalização, que servirá como

instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá

documento indispensável para a liberação dos pagamentos.

21.27. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a

fiscalização do contrato pela Chefia de Gabinete, bem como permitir o acesso a

informaçÕes consideradas necessárias.

21.28. O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou

pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na Ata ou

Termo de Referência.

21.29. O acompanhamento e a fiscalização da Chefia de Gabinete não excluem nem

reduzem a responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigaçÕes

decorrentes da contratação.

22 - FORNECIMENTO

221. A entrega dos produtos se dará na sede do Município, por conta da empresa

vencedora Oeóta Licitação, diretamente nos locais indicados pelo Setor de Compras no

pruzo de 05 (cinco) dias.

22.2. Ao Município é reservado o direito de não receber ou devolver os produtos que

não estejam de acordo com as exigências do edital, e solicitar a reposição dos

mesmos.

22.3. Alem da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora

também descarregar e armazenar os produtos, nos locais indicados pelo Setor de

Compras, corproír"tendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos causados

aos mesmos no transporte e descarga
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22.4. Os produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias após a

compras.

23 . FORMA DE PAGAMENTO

23.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis da entrega dos produtos,

mediante apresentação da nota fiscallfatura no protocolo do orgão contratante.

23.2. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreção será devolvida à Contratada e seu

vencimento ocorrerá em dez dias após a data de sua apresentação válida.

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

vencedora, através da conta indicada na proposta de preços.

23.4. A Nota Fiscal emitida pelo licitante deverá conter, em local de fácil visualização, a

indicação do processo licitatorio e no. do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite e
posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

24 - PENALIDADES

24.1. A recusa pelo licitante em fornecer os produtos constantes na adjudicação,

acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

24.2. O atraso que exceder ao pruzo fixado para a entrega dos produtos, acarrelará a

multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de

1Oo/o (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

24.3. Nos termos do artigo 70 da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, o licitante, sem

prejuízo das demais comúações legais e contratuais, poderáÍicar, pelo prazo de ate 05

icinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou

Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:

24.3.'L ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;

24.3.2. apresentação de documentação falsa para participação no certame;

24.3.3. retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;

24.9.4. não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;

24.3.5. comportamento inidôneo;

24.3.6. cometimento de fraude fiscal;

24.3.7. fraudar a execução do contrato;

24.4. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do

licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas,

nos termos do que dispÕe o artigo 87, "caput", da Lei no 8.666/93.
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24.5. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

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

inad implência contratual.

25 - DOrAçÃO ORçAMENTÁR|A

25.1. E dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios
para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal no. 8.666/93, devendo ser

informada no ato da compra ou no contrato.

25.2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar

na mesma o número do processo licitatorio ou número do contrato, anexando a cópia

ao processo administrativo de licitação.

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

\7

26-

26.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços qualquer dos orgãos e unidades

abaixo poderão utilizar a referida ata, podendo ainda, outros órgãos que não estão na

lista abaixo solicitar a participação na Ata de Registro de Preços de acordo com a

legislação vigente.
o Secretaria Municipal de Obras e Transportes;
o Secretaria Municipal de Saúde;
o Secretaria Municipal de Administração e Governo;
o Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
o Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
. Gabinete do Prefeito.

27 - DTSPOSIçOES GERAIS

27.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas

e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão

contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

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

27.3. Na análise da documentaçâo e no julgamento das Propostas Comerciais, o
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de
profissionais especializados.
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27.4. Toda a documentação apresentada neste Edital e seus a

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um

documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

27.5. O Pregoeiro, no interesse do Município, poderá adotar medidas saneadoras,

durante o certame, e relevar omissÕes e erros formais, observadas na documentação e
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção

de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo,

conforme disposto no § 3', do art. 43 da Lei no 8.666/93.

27.6. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta

ou a inabilitação do licitante.

27.7. O Pregoeiro poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas

à confirmafao Oa autenticidade de copia apresentada no certame, quando julgar

necessário ou se o documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser

definido para cumprimento da diligência.

27.8. Poderá ser apresentado o original para autenticação da copia pelo Pregoeiro ou

Equipe de Apoio, ou cópia autenticada por cartório.

21.g. As decisÕes do Prefeito e do Pregoeiro serão publicadas no órgão oficial do

Município (quadro de avisos da Prefeitura), quando for o caso, podendo ser aplicado o

disposto no § 1o, do art. 109 da Lei n.o 8.666/93.

21.10. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos

termos e'condiçÕés inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que

disciplinam a matéria.

21.1L A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o

Município revogá-la, noiodo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de

fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por

provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para

conhecimento dos licitantes.

27.12. O Município poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os

prazos para recebimento das propostas ou para Sua abertura.

21.13. Fica eleito o foro da Comarca de Mantena, Estado de Minas Gerais, para dirimir

eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula

como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha

a ser.

27.14. São anexos deste edital:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo ll - Modelo da Proposta de Preços;
Anexo lll - Declaração (cumprimento ao artigo 7o, inciso
Atendimento ao Art.27,|V da Lei no 8.666/93 e alteraçÕes;

XXXlll da CF) e
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Anexo lV - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habil
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
Anexo V - Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte;

Anexo Vl - Minuta de Compromisso de Fornecimento;
Anexo Vll - Minuta de Contrato Administrativo.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas-MG ,24 de agosto de 2021

Wilson Leonardo
Presidente da CPL
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Anexo I

TERMo DE REFERÊttclR

Modatidade sugerida: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Tipo Sugerido: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DE

TABELAS POR LOTE

RESUMO DO OBJETO SUGERIDO

Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para eventual contratação de

empresa para fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais, com garantia

de fábrica, para manutenção da frota dos veículos (automóveis, motocicletas, van,

caminhões, ônibus, microônibus) e máquinas pesadas pertencentes ao Município de

São Felix de Minas na modalidade Pregão Presencial tipo maior desconto, no sistema

Registro de Preços, tendo por referência a TABELA AUDATEX no caso de veículos
(automoveis, motocicletas, van, caminhões, ônibus, microônibus) e tendo por referência

a TABELA OFICIAL DE PREÇOS DO FABRICANTE (catálogo) no caso de máquinas,

conforme relação de veículos e máquinas pesadas da frota do Município de São Félix

de Minas/MG.

Requisitante: Secretária Municipal de Obras e Transportes

1. CONSTDERAÇOES lNlClAlS

Tendo em vista o disposto na legislação de regência, que abaixo será transcrita, para a
realizaçáo de licitação na modalidade pregão presencial, no presente caso visando o

registro de preço, apresentamos a seguir estudos preliminares realizados contendo
elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, paru a
contratação solicitada, diante de orçamento, considerando os preços praticados no

mercado, a definição de métodos, a estratégia de suprimento e o pruzo de execução do
contrato, quando for o caso

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613-l2l/0001-71
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2. FUNDAMENTO LEGAL PARA O PREGÃO PRESENCIAL

Lei Federal n'. 8.666, 17 dejunho de 1993, art. 14". Nenhuma compra será feita
sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos
orçamentáios para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa;
Lei Federal no. 10.520, 17 dejulho de2002, inciso ll do art. 3o - a definição do
objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, por
excessiva s, irrelevantes ou desnecessánas, limitem a competição;
Decreto Municipal no 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a
modalidade de licitação Pregão;
Decreto Municipal no 14, de 18 de agosto de 2008, que regulamenta o Sistema
de Registro de Preços, conhecido pela sigla SRP, em âmbito municipal;
Lei Municipal no 021, de 10 de novembro de 2010, que "lnstitui o Estatuto
Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos no
Codigo Tributário Municipal, e dá outras providências";
Lei Complementar no. 101 , de 04 de maio de 2000.

3. OBJETIVO

O presente Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos
essenciais para a Comissão Permanente de Licitação elaborar o ato convocatório e a
formalização do Processo Administrativo de Licitação. No presente Termo de
Referência, apresentamos sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos
mais comuns nas licitações públicas municipais. O atendimento aos requisitos
estabelecidos no Termo de Referência evitará equívocos nas compras e contrataçÕes
futuras.

O Termo de Referência ora apresentado dispõe sobre questões relacionadas com as
formalizaçôes e controles dos procedimentos, assegurando ao requisitante a eficácia
da sua pretensão. O presente Termo de Referência reproduz as diretrizes e as
exigências previstas nas Leis que disciplinam o processo formal de licitações públicas,
conjugado com a Lei Complementar no. 101, de 04 de maio de 2000.
As sugestÕes e solicitações constantes do Termo de Referência são de
responsabilidades do requisitante. Portanto, o não acatamento por parte da CPL na
elaboração do Ato Convocatório, poderá não atender plenamente o objeto pretendido.

O presente Termo de Referência deverá Íazer parte do Processo Licitatorio e estar à
disposição dos licitantes interessados, uma vez que o Termo de Referência define,
detalha e justifica a contratação de forma precisa, bem como os critérios para aceitação
dos bens, a estrutura de custos, os deveres do contratado, os procedimentos de
fiscalização, prazo de execução do contrato, penalidades aplicáveis, enfim, tudo que
possa auxiliar a CPL. Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a
essas informaçÕes, deve integrar o Edital ou estar à disposição do licitante para
consulta.

4. SíNTESE DA SOL|CITAçÃO
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Contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios g u

originais, com garantia de fábrica, para manutenção da frota dos veículos
(automoveis, motocicletas, van, caminhões, ônibus, microônibus) e máquinas pesadas
pertencentes ao Município de São Felix de Minas.

5. OBJETO

O presente termo de referência tem como objeto estabelecer as condições gerais para
a contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios genuínos ou
originais, com garantia de fábrica, para manutenção da frota dos veículos
(automóveis, motocicletas, van, caminhÕes, ônibus, microônibus) e máquinas pesadas
pertencentes ao Município de São Félix de Minas na modalidade Pregão Presencial
tipo maior desconto, no sistema Registro de Preços, tendo por referência a TABELA
AUDATEX no caso de veículos (automóveis, motocicletas, van, caminhÕes, Ônibus,

microônibus) e tendo por referência a TABELA OFICIAL DE PREçOS DO
FABRTCANTE (catálogo) no caso de máquinas pesadas, conforme relação de veículos
e máquinas pesadas da frota do Município de São Felix de Minas.

Será utilizada como referência a TABELA AUDATEX no caso de veículos (automóveis,

motocicletas, van, caminhões, ônibus, microônibus) - LOTES. 01, 02, 03, 04, 05, 06,

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
30, 37, 38, 39, 40 e 41;

E. por referência a T LA OFICIAL DE PRECOS DO FABRICANTE (CATÁLOGO)

TL.L

no caso de máquinas pesadas, - LOTES: 31 , 32, 33, 34, 35 e 36;

conforme relação de veículos e máquinas pesadas da frota municipal.

6. DO PREÇO PRATTCADO

A fixação do valor das peças a serem substituídas em cada revisão dos veículos
constantes dos LOTES: 01,02,03, 04, 05,06, 07,08, 09, 10, 11,12,13, 14,15, 16,
17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,37, 38 39,40 e 41 será
estabelecida com base no percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora,
incidente sobre os preços praticados pelo sistema AUDATEX.
Ao fornecedor que não possuir o sistema ood erá oarticioar do certame. mas deverá
enviar ao qestor de frota a relação dos materiais a ser substituídos que após a
confirmação da necessidade de troca dos produtos irá lançar no sistema que fará o
calculo do preco das oecas a ser su e mão de obra utilizada. estabelecendo
os valores para paqamento de oeças e mão de obra.

No caso dos LOTES: 31, 32, 33, 34, 35 e 36 a fixação do valor das peças a serem
adquiridas pela Prefeitura de São Félix de Minas será estabelecido com base no
percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora, incidente sobre os preços
praticados na TABELA OFICIAL DE PREÇOS DO FABRICANTE (CATALOGO).

7. DO SISTEMA AUDATEX

O Sistema AUDATEX é um software para elaboração de orçamentos de colisão,
composto por um completo banco de dados de peçâs e serviços, que possibilita , /7/1
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confecção de orçamentos em poucos minutos, com total transparência para
particulares e seguradoras.

O banco de dados do sistema é composto pelas referências das peças, pelos preços
vigentes na tarifa das montadoras e pelos tempos de mão de obra, que foram testados
e homologados pelas mesmas. Esse banco de dados é atualizado frequentemente (via

CD-ROM e lnternet), de acordo com as alteraçÕes efetuadas pelas montadoras.

O sistema proporciona agilidade na elaboração dos orçamentos, reduzindo a

ocorrência de erros nos orçamentos, reduzindo o tempo do veículo parado na oficina.

Os valores de peças contidos do Sistema AUDATEX são preços públicos sugeridos
pelas próprias montadoras de veículos e pelas concessionárias, e possibilita a
confecção de orçamentos com transparência e segurança. O sistema não fornece
preços de peças do mercado paralelo.

O sistema AUDATEX é reconhecido no mercado pela sua precisão e facilidade na
preparação de orçamentos, abaixo imagem ilustrativa do sistema:

Será utilizado o sistema AUDATEX para base de elaboração dos orçamentos para
veículos (automoveis, motocicletas, van, caminhões, ônibus, microônibus), fixando o
preço dos produtos.

No caso de máquinas pesadas a fixação do valor das peças a serem adquiridas pela
Prefeitura de São Félix de Minas será estabelecida com base no percentual de
desconto ofertado pela licitante vencedora, incidente sobre os preços praticados
TABELA OFTCTAL DE PREÇOS DO FABRICANTE.

Para participação do certame não é necessário que a licitante adquira o software
AUDATEX.

A licitante vencedora para as máquinas obriga-se a disponibilizar ao Município, no ato
da assinatura do contrato, as tabelas (catálogo) vigentes elaboradas/fornecidas pelos
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fabricantes das máquinas oesadas utilizadas pelas concessionárias,
das peças e componentes, bem como suas atualizações subsequentes du

vigência do contrato.

A licitante vencedora para dos LOTES: 31 , 32,33, 34, 35 e 36 deverá encaminhar junto

à Nota Fiscal das peças cópia da página da tabela (catálogo) vigente

elaborada/fornecida pelos fabricantes das máquinas e utilizadas pelas concessionárias,
relativas ao valor das peças e componentes constantes da nota fiscal.

A licitante vencedora para os veículos (automóveis, motocicletas, van, caminhões,
ônibus,microônibus)-LOTES: 01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10, 11,12,13,14, 15,

16, 17,18, 19, 20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30, 37, 38 39, 40 e 41, deVerá

encaminhar junto à Nota Fiscal das peças dos veículos a cópia do orçamento fornecido
pelo sistema AUDATEX.

As peças de reposição utilizadas para manutenção dos veículos e máquinas pesadas

serão peças GENUíNAS da marca do veículo, máquina ou motocicleta, ou ORIGINAIS

de fábrica.

Entende-se por ORIGINAIS aquelas que atendam às recomendações da montadora do

veículo.

Entende-se por GENUÍNOS aquelas fabricadas exclusivamente para uso na montagem
dos veículos ou paÍa a revenda nas concessionárias da marca.

Não serão aceitas peças usadas, remanufaturadas ou recondicionadas.

A qualquer momento a Prefeitura de São Félix de Minas poderá solicitar que seja
comprovada a origem das peças e componentes utilizados.

8. CLASSTFTCAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os produtos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos

termos da Lei n' 10.520, de 2002, alterações, subsidiariamente a Lei n.o 8.666/93
alterações e demais normas inerentes à espécie.

9. JUSTTFTCATTVA DA CONTRATAçÃO

Primeiramente, compete destacar que a legalidade dos atos é uma condição para o
bom andamento dos pr:ocedimentos administrativos e, por esta razáo, para que a
Administração desenvolva de forma eficiente e célere a sua missão de melhor
prestação de serviços ao cidadão, faz se necessário à contratação de empresa
fornecedora deste tipo de objeto.

Na lição de Hely Lopes Meirelles:

"Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos
fatos e fundamentos jurídicos do ato (CF. Artigo 50, caput, da Lei
9.78411999)". "o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na
obrigação de justificar a existência do motivo, sem o quê o ato será
inválido ou, menos invalidável, por ausência de motivação".
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Na Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 196, aponta para a saÚde
do Estado", estendendo a noção de dever como ações e serviços para a promoção,
proteção e recuperação da saúde da população, o que, indefectivelmente, perpassa
por canais de aquisição de bens e/ou materiais para efetivação desta máxima.

Justificamos a necessidade da contratação visando ao bom estado de conservação e
perfeito funcionamento da frota de veículos (automóveis, motocicletas, van, caminhões,
ônibus, microônibus) e máquinas pesadas, uma vez que vários setores da Prefeitura
dependem da frota funcionando para manter o bom andamento dos serviços, portanto
para que não tenhamos nenhum serviço paralisado por falta de veículos ou máquinas é

de extrema importância que tais serviços sejam licitados o mais rápido possível.

A contratação e de suma importância, tendo em vista que esta Prefeitura possui uma

frota composta por diversos veículos (automóveis, motocicletas, van, caminhões,
ônibus, microônibus) oficiais e máquinas pesadas, com necessidade constante de
manutenção corretiva e preventiva dos mesmos, objetivando a sua utilização em
perfeitas condições de uso a qualquer tempo, exigindo, desta forma que estejam em
perfeito estado de conservaçáo.

Justifica-se ainda quanto à necessidade de manter a frota de veículos e máquinas
desta municipalidade em perfeitas condições de uso, nas melhores condiçÕes de
tráfego, rendimento e segurança, cabendo à empresa especializada no fornecimento
de peças e acessórios compatíveis com a necessidade e qualidade exigidas, visando
cumprir as determinações impostas pelo Codigo de Trânsito Brasileiro, Lei No 9.503, de
23 de setembro de 1997 e as Resoluções do CONTRAN 05/98 e 14198 que
estabelecem parâmetros para a conservação dos veículos em circulação no territorio
nacional.

í0. MoilvAÇÃo

Vários motivos que impulsionam para a necessidade da contratação de empresa para
fornecimento de peças podemos, dentre outros, elencar as seguintes necessidades:

A imperiosa necessidade da manutenção dos serviços de transporte dos cidadãos que
utilizam os serviços de saúde;
A necessidade da manutenção dos serviços de transporte dos escolares que utilizam
os serviços de transporte escolar nas unidades de ensino do Município;

A necessidade de manter a malha viária do município em perfeitos estados de
conservação;

Propiciar uma melhor condição de vida aos usuários;

Evitar ou prevenir a paralisação dos serviços ofertados aos munícipes

1 1. ESPECTFTCAÇÔES TÉCNTCAS

As especificações técnicas provêm daquelas apontadas pela tabela AUDATEX e
TABELA OFICIAL DE PREÇOS DO FABRICANTE - CATALOGO, de forma que
características, quantitativos, valores unitários, valores totais, a medida, a capacidade, t
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a composição, a resistência, a precisão, a qualidade, o modelo, a forma, a e
os requisitos de garantia, os de segurança, os acessórios, enfim, as características que
propiciem tanto a formulação de propostas de preços pelas empresas como também o
julgamento objetivo da melhor proposta e a conferência na entrega da mesma.

Ressaltamos oue os valores serão os constantes nas tabelas em viqor à época

rL.__l_ç3_

v

da solicitaeão.

12. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

O Secretário Municipal de Obras e Transportes procedeu a pesquisa de preços de
mercado para verifÍcação dos percentuais de descontos ofertados sobre os preços das
peças, praticados pelas empresas do ramo, apurando os valores e percentuais médios
constantes no ANEXO 02 anexo deste Termo de referência.

A estimativa de preços paru a contratação de empresas cujo objeto é o fornecimento
de peças dos veículos e máquinas pesadas desta Prefeitura é na ordem de
aproximadamente R$ 2.023.000,00 (dois milhões, vinte e três mil reais), conforme
cotações de preços anexas. Trata-se de valor aproximado, haja vista a dificuldade de
se prever quais peças e suas respectivas quantidades, que podem ser avariadas.

í3. DA GARANTIA DAS PEÇAS

Será exigida, no mínimo, a garantia oferecida pelo fabricante das peças e acessórios,
contada a partir da data do recebimento, no que diz respeito a quaisquer vícios que
venham a surgir quando do uso adequado do produto.

A garantia das peças deverá ser cumprida, mesmo após o término ou rescisão da ata
do contrato.

14. MODALTDADE DE LTCTTAçÃO

A aquisição deverá ocorrer através de regular processo licitatório na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços, do tipo "maior percentual de
desconto sobre os preços de tabela por lote", com busca da proposta mais
vantajosa para o município, valendo ressaltar, entretanto, que a vantajosidade
propalada, alia preço e qualidade dos serviços. Considerando, para tanto, as
disposições da Lei 10.52012002, principalmente as previstas no Artigo 40, lnciso Vlll, lX
eX.

í 5. DAS OBRTGAÇÕES Oe CONTRATADA

Comprovar, sempre que solicitado, a origem das peças e componentes fornecidas;

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das
obrigações contratuais assumidas;

As peças deverão atender às exigências de qualidade, observadas os padrões e
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT,
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INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as p
39, inciso VIII da Lei no 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no
pruzo de 24 (vinte e quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer
problemas relativos ao contrato.

Comunicar imediatamente ao Município qualquer irregularidade ou dificuldade que

impossibilite a execução do objeto licitado.

Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhes forem solicitados pela Secretaria
solicitante, que estejam relacionadas às peças e acessórios.

Responsabilizar-se pelo transporte das peças e acessórios a serem utilizados no

cumprimento do contrato com a Prefeitura. Caso haja necessidade de devolução de
peças e/ou acessório rejeitados pelo fiscal do contrato, o transporte será de
responsabilidade da contratada sem ônus paru a Prefeitura de São Felix de Minas.

Entregar materiais, somente para os veículos oficiais ou máquinas integrantes da

Secretaria solicitante.

A Contratada deverá credenciar preposto para representá-la permanentemente junto a
Contratante, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do
contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela

urgência de cada caso, desde que devidamente justificado.

Cumprir com oS prazos contratados, sob pena de sanção contratual.

A licitante vencedora dos LOTES:31,32,33, 34, 35 e 36 deverá encaminhar junto à
Nota Fiscal das peças copia da página da tabela (catálogo) vigente elaborada/fornecida
pelos fabricantes das máquinas, relativas ao valor das peças e componentes
constantes da nota fiscal.

A licitante vencedora dos LOTES 01,02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14'
15, 16, 17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 33, 37, 38, 39, 40 e 41, deVerá

encaminhar junto à Nota Fiscal das peças, a cópia do orçamento fornecido pelo

sistema AUDATEX.

Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer
natureza causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou
prepostos aos bens do Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da

fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.

Entregar as peças e componentes devidamente acondicionadas, no ato da entrega do
veículo e/ou máquina.

A Contratada obriga-se a disponibilizar ao Município, no ato da assinatura do contrato,
as tabelas vigentes elaboradas/fornecidas pelos fabricantes das máquinas e utilizadas
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pelas concessionárias, bem como suas atualizações subsequentes durante a

do contrato

A empresa vencedora dos LOTES: 01 , 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 , 12, 13, 14,

15, 1ô, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 37, 38 39,40 e 41 deVerá

disponibilizar de software, com valores das peças atualizados pelo fabricante
(AUDATEX).

Realizar a entrega na forma preceituada pelo contrato, nos locais determinados e de

acordo com as especificações e prazos estabelecidos neste Termo;

Assegurar a qualidade dos produtos ofertados;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução do contrato;

Apresentar, a tempo e modo, assim que solicitado pela CONTRATANTE, todo e
qualquer documento atinente à execução do contrato;

Emitir Notas Fiscais/Faturas dos serviços efetuados, onde deverá constar o nome do
banco, agência e conta corrente e apresentá-lo à unidade solicitante, sendo que o
atraso na entrega dos documentos de cobrança implicará na prorrogação do
vencimento tantos quantos forem os dias de atraso de envio;

Sujeitar-se à fiscalização da Contratante, através de funcionário por ele credenciado;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo fornecer novas certidÕes fiscais, sempre que as existentes no processo se
tornarem inválidas;

Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
contratados ou prepostos, envolvidos na execução dos serviços;

Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas
estatuídas pela legislação fiscal, comercial, trabalhista, social, previdenciária civil, tanto
no que se refere a seus empregados, como a contratados e prepostos,
responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da
eventual inobservância das normas em referência, a contratada obriga-se a ressarci-lo
do respectivo desembolso, na forma do exposto no Código de Processo Civil.

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

16. OBRTGAÇOES DO CONTRATANTE
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Dar ciência à Contratada, imediatamente, sobre qualquer anormalidade que
execução do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto
cumprimento.

Acompanhar e fiscalizar o contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medidas corretivas por parte da contratada.

Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se os valores cobrados estão de acordo
com aqueles previstos na Tabela da AUDATEX, bem como verificar se os valores
cobrados estão de acordo TABELA OFICIAL (CATALOGO) de preços do fabricante.

Pagar os valores contratados no prazo e nas condições contratuais.

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

17. CR|TÉRIO DE ACETTAÇÃO OA PROPOSTA DE PREÇO - JULGAMENTO

A proposta de preço deverá ser apresentada respeitando a Planilha apresentada.

O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO sendo obtido com base no
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DE TABELAS POR
LOTE sendo:

a fixação do valor das peças a serem substituídas em cada revisão

ao fornecedor que não possuir o sistema poderá participar do certame, mas deverá
enviar ao gestor de frota a relação dos materiais a ser substituídos que apos a
confirmação da necessidade de troca dos produtos irá lançar no sistema que Íará o
cálculo do preço das peças a ser substituídas, estabelecendo os valores para
pagamento de peças.

No caso da fixação do valor das peças a serem adquiridas pela Prefeitura de São Felix
de Minas será estabelecido com base no percentual de desconto ofertado pela licitante
vencedora, incidente sobre os preços praticados.

1. Será estabelecida com base no percentual de desconto ofertado pela licitante
incidente sobre os preços praticados pelo sistema AUDATEX, os veículos constantes
dos LOTES: 01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10, 11,12, 13,14,15, 16, 17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,29,29, 30, 37, 39, 39,40 e41.

2. Será aplicado o percentual de desconto oferecido pela licitante sobre o preço vigente
na TABELA OFICIAL DE PREçOS DO FABRICANTE (CATÁLOGO). Para os LOTES:
31,32,33, 34,35 e 36.

Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes deste
Termo de Referência e seus Anexos, devendo estar previstos todos os custos com
tributos, taxas, fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes ou
necessárias à efetivação da execução do contrato.
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18. DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias mediante a apresentação de Notas
Fiscais/Faturas. Para que o pagamento ocorra na forma proposta, acompanhadas dos
comprovantes de regularidade fiscal exigidos no Edital, devidamente atestadas pelo
fiscal do contrato, nos termos do art. 67 da Lei de Licitações.

A Nota Fiscal emitida pelo licitante deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do processo licitatorio e da modalidade, a fim de se acelerar o trâmite e
posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

O pagamento será creditado em nome da contratada mediante ordem bancária, a ser
efetivado no banco, agência, e conta corrente, explicitados em sua Proposta de Preços,
ou através de cheque nominal à empresa vencedora do Certame contratada.

\- 19. LOCAL DE FORNECIMENTO

A contratada deverá realizar a entrega parcelada dos objetos no local e horário
determinado de segunda a sexta-feira, ou conforme determinado na Autorização de
Fornecimento, no pÍazo máximo de 05 (cinco) dias, após solicitação da Prefeitura.

A contratada deverá observar rigorosamente as características especificadas

A contratada arcará com logística do transporte do objeto do contrato até ao local de
entrega, com as regras compatíveis com o mercado.

A contratada não poderá alterar a quantidade, o tipo, marca e valor do preço unitário do
objeto, sob pena de aplicação das sanções previstas no termo de contrato.

A empresa deverá disponibilizar o quantitativo de itens necessários, bem como, a
qualidade dos produtos apresentados.

No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituída, garantia
será contada a partir da nova data de entrega.

O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou substituição dos
mesmos, será suportado exclusivamente pela contratada.

Caso não tenham sido atendidas as condições técnicas de fornecimento dos objetos,
bem como se houver divergência entre os objetos indicados na proposta e os
entregues, serão lavrados termo de recusa onde serão apontadas as falhas
constatadas.

O quantitativo a ser adquirido está dentro da estimativa de consumo e utilização,
conforme preconizado no Artigo 15o § 70, ll da Lei Federal No. 8.666/1993.

Observar rigorosamente as características especificadas.

20. coNDrÇoES DE RECEBilTíENTO E ACETTAÇÃO DOS PRODUTOS
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Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empe
poderá ser acompanhada da Relação de ltens ou de outro documento emitido pela

Secretaria Municipal de Administração e Governo;

O recebimento se dará em observância com os artioos 73 a 76 da Lei 8.666/1993. e

tt. lp

ainda

PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal (NF)/Fatura encontra
lavrada sem incorreções.

A CONTRATADA terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias para a entrega, podendo

ser prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para

verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e

com seus anexos.

DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e
conseq uente aceitação.

Apos o recebimento provisório a Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos atestará a Nota Fiscal se constatado que os produtos atendem ao edital.

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para substituí-los no prazo de ate 05
(cinco) dias contados da notificação.

Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa

a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de
pruzo para o recebimento definitivo, estando a CONTRATADA passível de
penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias.

Atestada a Nota
CONTRATANTE;

Fiscat, a CONTRATADA deverá protocolá-la perante a

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e

segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

21. CONDIÇÕES DE EXECUçÃO

O Município poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços

ofertados, obedecido o disposto no § 1o do artigo 65, da Lei n.o 8.666/93.

A Contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazo fixados pelo Município,
assim como a observar, atender, respeitar, cumprir e Íazer cumprir a legislação

aplicável e a favorecer e garantir a qualidade do objeto.

O Contrato ou o termo de compromisso (ata de registro de preços), bem como os

direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou

transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da
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CONTRATADA com terceiros, sem autorizaçáo previa do MUNICíP|O , por escrito
pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

A empresa vencedora do certame, no momento da entrega dos produtos deverão
seguir os seguintes critérios:

A empresa contratada obriga-se a fornecer os produtos a que se refere este Termo, em

conformidade com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a

substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

Serão recusados os produtos que não atenderem as especificações constantes neste

Termo de Referência e/ou que não esteja adequado para o consumo, devendo a

empresa contratada substituir imediatamente o recusado'

As peças deverão ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais

de violação, aderência ao produto e umidade.

22. RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

As rubricas orçamentárias serão informadas por ocasião da emissão da Autorização de

Fornecimento.

A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na

mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao

processo administrativo de Iicitação.

O Setor de Compras solicitará a Contabilidade, a emissão da nota de empenho que

deverá conter a aulorização do ordenador de despesa.

23. VALIDADE DO REGISTRO DE PREçOS

O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de

assinaiura da Ata, pódendo o contrato de fornecimento ser celebrado a qualquer tempo

pela Administração, observada a vigência da Ata.

euando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor,

mediante requêrimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o

órgão gerenciador poderá:

l. Liberar o fornecedor 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;

ll. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, não

havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador poderá revogar a Ata de Registro

de Preços.

24. PRAZO DE ASSINATURAS ATA/CONTRATO
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O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de 05 (cinco) dias
devido recebimento da convocação da empresa pela Administração.

O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias após o devido recebimento
da convocação da empresa pela Administração.

25. SANçÕeS aOn,llN ISTRATIVAS

A disciplina das infraçÕes e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e

da contratação é a prevista no Edital do certame e na Lei 8.888/93.

26. DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Contrato a
Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras do

Contrato, áegundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem

prejuízo das demais sanções legalmente cabíveis:

a) Advertência, por escrito;

b) Multa equivalente a 1O% (dezpor cento), pela recusa do fornecimento dos produtos

licitados, ou entregá-los em desacordo com o pactuado, calculada sobre o valor total do

Registro de Preço1, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do

recebimento da notificação;

c) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com

o' Município, por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a Autoridade

Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito

Federal ou Municípios e descredenciamento nos sistemas de cadastramentos de

fornecedores a que se refere o inciso XlV, do arl.40, da Lei no. 10.520, de 1710712002,

pelo prazo de atê 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa e demais cominações legais,

conforme determina o art. 70, da Lei em comento.

27. DAAUTORIZAçÃO DE COMPRAS

A ordem de fornecimento (requisição de compra) dos produtos que são objeto do

Contrato será autorizada, em todo caso, pelo Prefeito ou servidor designado por ele. As

emissões de Autorizações suas retificações ou cancelamentos, totais ou parciais,

serão, igualmente, autorizados pelo Prefeito ou servidor designado por ele.

28. pRocEDtMENTOS DE FtScALlzAÇÃO E GERENCIAMENTO Do CONTRATO

A fiscalização da execução do contrato será exercida pela Secretaria Municipal de

Administraçao e Governó a quem competirá velar pela perfeita exação do pactuado,

em conformidade com o previsto no edital e na proposta da CONTRATADA'

Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do

contrato, o agente fiscalizãdor dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o

o

v
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por escrito, bem como das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a
ou defeito apontado.

A fiscalização de execução do contrato será exercida por um representante da
Secretaria Municipal de Administração e Governo especialmente designado (Artigo 670

da Lei Federal No. 8.666/1993).

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o Artigo 70 da Lei Federal No. 8.666/1993.

Todo e qualquer dano decorrente da inexecução parcial ou total do contrato, ainda que

imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA'

Será direito da Secretaria Municipal de Administração e Governo recusar a execução

do objeto quando entender que sua execução estiver irregular, através do Fiscal do

Contrato.

O recebimento e a aceitação do objeto de licitação obedecerão ao disposto no Artigo

73, inciso ll e seus parágrafos, da Lei Federal No. 8.666/1993.

29. DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS

A empresa contratada deverá fornecer exclusivamente peças e acessórios genuínos ou

originais de cada marca, sem recondicionamento ou pre-utilização, necessários aos

,epãtos dos veículos, obedecendo à recomendação do fabricante de cada veículo ou

máquina.

A Contratada deverá aplicar o percentual mínimo de desconto, conforme pactuado, que

incidirá sobre o preço de tabela da montadora ou tabela AUDATEX conforme disposto

abaixo:

A licitante vencedora dos LOTES: 31,32,33,34,35 e 36 deverá encaminhar junto à

Nota Fiscal das peças cópia cla página da tabela (catálogo) vigente elaborada/fornecida
pelos fabricantes das máquinas, relativas ao valor das peças e componentes

constantes da nota fiscal.
A licitante vencedora dos LOTES: 01,02,03,04, 05,06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14,

1s, 16, 17, 18, 19,20,21,-222324,25,26,27,28,29,30, 37, 38 39, 40 e 41, deverá

encaminhar junto à Nota Fiscal das peças dos veículos, cÓpia do orçamento fornecido
pelo sistema AUDATEX.

30. REGISTRO DE PREçOS

O Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para registro formal

de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contrataçÕes

futuras. É um tipo de procedimento de licitação onde os ganhadores não efetivam

imediatamente após a adjudicação e homologação do certame a entrega de seus
Rua Frei Inocêncio,236 - centro- Tel.: (33) 32469066 - CEP:35.275-000 - CNPJ: 0I.613.121/0001-71

www.saofelix. m g. gov. br



§â0 rÊilx
ST T{INA§

produtos/Serviços nem recebem os empenhos assim que forem declarad
negociarem com o orgão licitante.

Eles apenas comparecem ao certame para informar que estão dispostos a vender e/ou
prestar os serviços ao município por um preço determinado e válido por um período de

até 12 (doze) meses.

No registro de preços administração tem uma garantia de fornecimento certo a preço

previamente declarado, nas outras modalidades licitatorias corre-se frequentemente o

risco de os certames fracassarem por ausência de licitantes, variação nos preços,

ausência de pronta entrega/atendimento.

Os objetivos principais do Sistema de Registro de Preços são

. Redução de custos;
o Otimização dos procedimentos licitatórios;
o Garantia de fornecimento sempre ao menor preço praticado pelo mercado;
o Aceleração dos prazos legais exigidos para a formalização dos atos administrativos

inerentes a licitação;
. Dispensa da obrigatoriedade de manutenção de estoques nas dependências do

orgâo (o produto fúa com o licitante vencedor, no seu armazém, e por sua conta);

. Facilidade na distribuição (o produto segue uma linha reta entre fornecedor usuário).

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá ser superior a um ano,

computadas neste as eventuais prorrogações. Os contratos decorrentes do SRP terão

sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatorios e

respectivos contratos.

Na Ata de Registro de Preços os preços poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos neceslários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a

quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:

o O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados

em oção õticiat da administração e ficarão disponibilizados durante a vigência

da ata de registro de Preços;
. euando das contrataçÕes decorrentes do registro de preços deverá ser

respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da ata;

. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade

de contratação, recorrerem ao orgão gerenciador da ata de registro de preços,

para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem

praticados.

A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer

orgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório,
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mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comp
vantagem.

Os orgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem

Íazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao

orgão gerenciador da ata, para que este indique os possíveis fornecedores e

respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de

classificáção e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os

interessaáos para assinatura da ata de registro de preços e compromisso de

fornecimento que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de

compromisso de fornecimento nas condiçÕes estabelecidas.

A contratação com os fornecedores registrados, apos a indicação pelo órgão

gerenciadoi Oo registro de preços, será formalizada pelo orgão interessado, por

intermédio de instiumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,

autorizaçáo de Aquisição ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62

da Lei de Licitações
Att. 62. O instrumento de contrato e obrigatório nos casos de

concorrência e de tomada de preços, bem como nas dlspensas e

inexigibitidades cu7'os preços esteiam compreendidos nos limites

desfãs duas modatidades de licitação, e facultativo nos demais em

que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos

úaOeis, tais como cafta-contrato, nota de empenho de despesa,

autorização de Aquisição ou ordem de execução de serviço'

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alteraçÕes, obedecidas às disposições

contidas no art. 65 da Lei de LicitaçÕes. O preço registrado poderá ser revisto em

decorrência de eventual redução daqúeles praticados no mercado, ou de fato que eleve

o custo dos serviços ou béns registrados, cabendo ao Órgão gerenciador da ata

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

euando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior

ao preço pratiôado no mercado o orgão gerenciador deverá convocar o fornecedor

visandó à negociação para redução áe preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado, truãtradá a 
'negociaçáo. O fornecedor será liberado do compromisso

assumido e poderão ser convocados os demais fornecedores visando igual

oportunidade de negociação.
Não havendo êxito ãr. nágo"iações, o orgão gerenciador deverá proceder à revogação

da ata de registro de Preços.
O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

. Descumprir as condiçÕes da Ata de Registro de Preços;
o Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo

estabelecido, sem justificativa aceitável;
. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipÓtese de este se tornar superior

àqueles praticados no mercado;
. Tiver presentes razões de interesse público.
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30.í. Dos Usuários do Registro: Durante a vigência da Ata de Registro
qualquer orgãos ou unidade da Administração poderão utilizar a referida ata, podendo

ainda, outros orgãos solicitar a participação na Ata de Registro de Preços de acordo
com a legislação vigente:

o Secretaria Municipal de Obras e Transportes;
. Secretaria Municipal de Saúde;
. Secretaria Municipal de Administraçáo e Governo;
. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
o Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
. Gabinete do Prefeito.

31. CONDIÇOES GERAIS

O Município e a contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do

contrato, nos termos do art. 65, inciso ll, letra "d", da Lei Federal no. 8.666/93, por

repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição

dos custós, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de

preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

Qualquer tolerância por parte do Município, no que tange ao cumprimento das

obrigações ora assumidas pela contratada, não importará, em hipotese alguma, em

afteáção contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor

todas as cláusulas deste Contrato e podendo o Município exigir o seu cumprimento a

qualquer tempo.

A contratação dos serviços não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia

ou de resfonsabilidade entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou

demais pessoas da contratada designadas para a execução do objeto, sendo a

contratada a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das

relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na

legislaçao pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário

ou qualquer outra.

A contratada, por si, seus agentes, prepostos ou qualquer encarregado, assume inteira

responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente,

ao'lríunicípio, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do

objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município direito

deregresso na hipotese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

A contratada guardará e tará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados,

informaçÕes e àocumentos fornecidos pelo Município ou obtidos em razáo da execução

do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a

vigência do contrato e mesmo apos o seu término.

Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou

laborados pela contratada serão de exclusiva propriedade do Município, não podendo

ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a
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prévia e expressa autoização deste, sob pena de responsabilização adm
civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente.

32. CONSTDERAçOES FINAIS

Deverá ser exigida prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do

licitante, que seja pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

Deverá ser exigida a apresentação do Alvará de Funcionamento para atividade
compatível com o objeto deste termo;

As Secretarias poderão acrescentar novos veículos ou máquinas por elas adquiridos,

observada a limitação legal e o valor global estipulados para o ano, respeitando as

marcas licitadas, devendo a empresa vencedora aplicar os mesmos valores de

desconto sobre peças e acessórios e demais condições já contratadas;

A Contratada não poderá alegar desconhecer dificuldades, caracterÍsticas ou

obstáculos como justificativa para acréscimos de preço e ptazo

E facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a

promoção de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do

proceslo, vedadJ a inclusão posterior de documento ou informação que deveria

constar no ato da sessão pública. O processo estará facultada a vista ou análise da

Controladoria Geral do Município a qualquer momento, incluindo participação durante

as sessão de lances.

A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatorio poderá revogá-

lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito

e devidamente fundamentado.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses

.rsio., independentemente da condução ou do resultado do processo licitatorio. O
desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do

licitante, desde que sejá possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da

isonomia e do interesée público, sendo o Pregoeiro autoridade competente para julgar

esses atos. As normas que disciplinam o Pregão serão sempre interpretadas em favor

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da

contratação.
Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem

o processo, prevalece a previsão do Edital.

Fazem parte deste Termo de Referência os seguintes anexos:
Anexo I - Quadro Demonstrativo da Frota de Veículos Oficiais e máquinas.
Anexo ll - Relação de lotes - Percentuais iniciais de desconto em peças.
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Prefeitura Municipal de São Felix de Minas/MG, 20 de agosto de 2021

Guilherme lnácio de Souza Filho
Secretário Municipal de Obras e Transportes

APROVAÇÃO DO PREFEITO:

Aprovo o presente Termo de Referência na forma de Pregão Presencial, com
julgamento das propostas pelo Menor Preço com base no maior desconto por lote),

visando a aquisição de peças na forma das Leis Federais 10.520102 e no 8.666/93 e

das demais normas aplicáveis ao objeto.

MARCOS ALEXANDRE GONçALVES SORDINE
Prefeito
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DOS VEíCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÔEM
MUNtcíPIo DE sÃo rÉllx DE MINAS/MG.

A FROTA DO

v

rL,J.?L

PLACA
VALORES

ESTIMADOS
ANO DE

F
coMeustíveLTIPO DE

veícur-o MODELOITEM

ITEM 01 - FIAT

FLEX HAt 69771 LEVE FIAT UNO MILLE
HLF 99232012t2013 FLEXLEVE FIAT UNO MILLE2

FLEX 59942006t20063 LEVE FIAT UNO MILLE
HLF 0656

R$ 60.000,00

FLEXFIAT FIORINO 1.3 2008/20094 LEVE
ITEM 02 - FIAT

FLEX PYA 63042016t20161 LEVE FIAT I FIRE

QMV 1380
R$ 30.000,00

FLEX2018120192 LEVE
FIAT IO WEEKEND

ADVENTURE

ITEM 03 - VOLKSWAGEN
FLEX GHLgJí 82020120211 LEVE GOL 1.6 L. MB 5 R$ 25.000,00
FLEX GFU4C822020t20212 LEVE GOL 1.6 L. MB 5

ITEM 04 - FIAT

FLEX 94582013120141 LEVE FIAT UNO VIVACE R$ 28.000,00
NXXOl 86201112012 FLEXFIAT UNO VIVACE2 LEVE

ITEM Os.FIAT
oPM 8553201212013 FLEXDOBLO GREENCAR MO4 1.41 lo
HNH O84O

R$ 30.000,00
FLEX2010120102 M to DOBLO RONTAN 1.8

ITEM 06 - PEUGEOT

owH 3968FLEX2013120131 LEVE PEUGEOT 207 PASSION XR R$ 27.000,00
oxE 06772014t204 FLEXPEUGEOT 207 PAS ACTIVE2 LEVE

ITEM 07 - PEUGEOT
owz2186201412014 FLEXPEUGEOT 207 ACTIVE 1,41 LEVE R$ 27.000,00
owz21FLEX2014120142 LEVE EOT 207 ACTIVE 1.4PE

ITEM 08 - NISSAN
00n$QOP 7695FLEX2018t20181 LEVE NISSAN VERSA 1O S

ITEM 09 - CHEVROLET
QOP 5824 50.FLEX20112018LEVE HEVROLET SPIN 1.8 MT1

ITEM 10. NISSAN
QPK 2816FLEX201812019LEVE NISSAN MARCH1 R$ 36.000,00
QPK 28182018t2019 FLEXNISSAN MARCH2 LEVE

ITEM í1 - LINHA VOLARE
HLF 2309200912009 DIESELIBUS VOLARE V8L1 ONIBUS R$ 69.000,00
HLF 2311DIESELONIBUS IBUS VOLARE V8LMIC2

ITEM í2 - LINHA
HLF 6456 40 00DIESEL201112011ONIBUS VOLARE V8NIBM1

ITEM 13 - LINHA VOLARE
00oY 6498ELDI2012t2012ONIBUS VOLARE W8ONIB1

ITEM 14 - LINHA IVECO

DIESEL POR 96712012t2013M
CLASS 7OC 17

NIBUS IVECO CITY
ONIBUS

R$ 80.000,00
NXX 13922012 DIESELM

CLASS 7OC 17
NIBUS IVECO CITY

2 ONIBUS

ITEM 15. ONIBUS VW

R$ 67.000,00oPM 8550DIESEL201312013I ONIBUS
ONIBUS \A/V 15.190 EOD E

HD ORE

ITEM 16 . ONIBUS VW

R$ 67.000,00DIESEL oQH 64442012t2013ONIBUS
ONIBUS \ /V 15.190 EOD E.S

ITEM í7 - LINHA \/w

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71

www. saofelix. mg. gov. br

2005t2005

2009/2009

1

1





v

§Â§ rrllx
DE MINAS

rt.)L

\ffiffió'^ooDIESEL QQV 98761 ONIBUS
ONIBUS \A/V 15.190 EOD E

HD ORE
2019t2020

ITEM 18 LINHA IVECO

RS 69.000,00DIESEL QOS 71741 ONIBUS
ONIBUS IVECO WAYCLASS

70 c 17 HDC
201812019

ITEM 19 - LINHA IVECO

R$ 65.000,00DIESEL PZG 61682016120171 ONIBUS
ONIBUS IVECO GRANCASS

150 S21E (42 L)

ITEM 20 - LINHA PESADA - MERCEDES BENZ

HMN 8809 R$ 69.000,002008/2008 DIESEL1 PESADO cnurruuÃo zto

ITEM 21 - LINHA PESADA IVECO

R$ 80.000,00DIESEL HLF 883220111 PESADO
cRrrrrrNHÃo cAÇAMBA
IVECO EUROCARGO

170E22

IÍEM22. LINHA PESADA MERCEDEZ BENZ

oRC 85102013t2013 DIESEL1 PESADO
CAMINHÃO CAÇAMBA

MERCEDES BENZ ATRON
1719 K R$ 80.000,00

DIESEL PUM 98812013t20132 PESADO
CAMINHÃO CAÇAMBA

MERCEDES BENZ ATRON
2729Kt36

ITEM 23 - LINHA PESADA IVECO

R$ 80.000,00DIESEL oRC 875320131 PESADO
CAMINHÃO DE LIXO IVECO

TECTOR 170E22

ITEM 24 - LINHA PESADAVOLVO

PUF 5586 R$ 69.000,00DIESELCAMINHÃO PIPA VOLVO
VM 270 4X2R

2014120141 PESADO

ITEM 25. LINHA PESADA MERCEDES BENZ

MRU 4015 RS 50.000,00198711987 DIESEL1 PESADO
cRlvttrunÃo ptpR

MERCEDES BENZ LK 15,I3

LINHA 26 - LINHA PESADA TOYOTA

R$ 20.000,00DIESEL GSD 761 11 991 /1 9911 MEDIO TOYOTA BANDEIRANTES

ITEM 27 - FIAT
30DIESEL NMG 42342004120041 MEDIO DUCATO COMBINATO

ITEM 28 - LINHA PESADA PEUGEOT

PWU 8311 R$ 30.000,00DIESEL01 PEUGEOT BOXER
M330M 2.3 201512015

2015t20151 ONIBUS

ITEM 29 - FIAT

QOQ 5909 R$ 20.000,00DIESELFIAT TORO FREEDON AT9 D 2018120191 MEDIO

ITEM 30 - NISSAN

QOR 8338 20.000DIESELNISSAN FRONTIER SEATX4 201812018I uÉoro
ITEM 31 - LINHA PESADA NEW HOLAND

R$ 99.000,00RG 140 B200912010 DIESELPESADO
PATROL NEW HOLLAND RG

140.BI

ITEM 32 - LINHA PESADA CATERPILAR

CATERPILAR R$ 99.000,00201412014 DIESELPESADO
PATROL

MOTONIVELADORA
CATERPILAR

1

ITEM 33. LINHA PESADA CASE

R$ 99.000,00DIESEL CASE 580 LRETRO ESCAVADEIRA 4X4
cASE sao t- sÉRtE os

20061 PESADO

ITEM 34. LINHA PESADA MASSEI FERGSON

DIESEL R$ 35.000,001 PESADO
TRATOR/GIRICO MASSEI

FERGSON 275
ITEM 35 - LINHA PESADA JCB

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG, 20 de agosto de 2021

Guilherme lnácio de Souza Filho
Secretário Municipal de Obras e Transportes
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§7
R$ 99.000,00DIESEL JCBPESADO

RETRO ESCAVADEIRA JCB
3C 4X4 MOTOR NAT. ASP

20131

ITEM 36 - LINHA PESADA RETRO

XCMG R$ 99.000,002019 DIESEL1 PESADO
RETRO ESCAVADEIRA 103
sHP XCMG MO D XTSTOBR

ITEM 37 - HONDA MOTOS

HGQ 96702008/2008 GASOLINA1 MOTO TITAN ES HONDA CG 150
R$ 12.000,00

GASOLINA HGQ 9171MOTO TITAN ES HONDA CG 150 2008/20081

ITEM 38. HONDA MOTOS
7 00GASOLINA HNJ 54071 MOTO NXR BROS 2010

ITEM 39 - HONDA MOTOS

HNF 9262 R$72011 GASOLINAI MOTO NXR BROS 150

ITEM 40 - HONDA MOTOS

PUF 55952013t2014 GASOLINA1 MOTO CG 150 FAN ESDI

owz2187GASOLINAMOTO CG 150 FAN ESDI 2013120142 R$ rs.000,00

PUF 5591201312014 GASOLINA3 MOTO CG 150 FAN ESDI

ITEM 4í - HONDA MOTOS
7.000GASOLINA PUF 55832013t20141 MOTO NXR lsOBROS ES MIX

q
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ANExo u Do rERMo DE REFERÊnctR

nemÇÃO DE LOTES - PERCENTUAIS lNlClAtS DE DESCONTO EM PEçAS.
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PERCENTUAL
DE

DESCONTOS
COMBUSTíVEL PLACAANO DE

FABRTCAçÃOITEM
TIPO DE
VEíCULO

MODELO

ITEM Oí - FIAT
HAt 69772005t2005 FLEXFIAT UNO MILLE1 LEVE

FLEX HLF 99232012t20132 LEVE FIAT UNO MILLE
HMG 5994FLEX2006/20063 LEVE FIAT UNO MILLE

8,75o/o

FLEX HLF 06562008/2009LEVE FIAT FIORINO 1.34
ITEM 02 - FIAT

PYA 6304FLEX2016120161 LEVE p141p[116 p|p5
9,75o/o

FLEX QMV 13802018t2019FIAT PALIO WEEKEND
ADVENTURE2 LEVE

ITEM 03 - VOLKSWAGEN
GHLgJ18202012021 FLEX1 LEVE GOL 1.6 L. MB 5 8,750/o
GFU4C82202012021 FLEX2 LEVE GOL 1.6 L. MB 5

ITEM 04. FIAT
ooM 9458201312014 FLEX

1 LEVE FIAT UNO VIVACE 8,75o/o
NXXo186FLEXFIAT UNO VIVACE 2011t2012LEVE2

ITEM OS.FIAT
oPM 8553FLEX201212013DOBLO GREENCAR MO4 1.41 MÉDIO 9,75o/o
HNH O84O2010t2010 FLEXDOBLO RONTAN 1.82 MEDIO

ITEM 06 - PEUGEOT
owH 3968201312013 FLEX

1 LEVE PEUGEOT 207 PASSION XR
oxE 0677FLEX20141204PEUGEOT 207 PAS ACTIVE2 LEVE

7,50yo

7
1

1

2
ITEM - NISSAN

QOP 7695FLEXNISSAN VERSA 1O S

ITEM 07. PEUGEOT

ITEM 09 - CHEVROLET

2014t2014
201412014

201812018

LEVE

LEVE

owz2185
owz21FLEX

FLEX
vE 1.4PEUGEOT 207

207 ACTIVE 1.4

QOP 5824 75o/"FLEXLEVE1 HEVROLET SPIN 1.8 MT
ITEM 10 - NISSAN

201t2018

QPK 2816FLEX201812019NISSAN MARCH1 LEVE 7,50o/o
QPK 2818FLEX2018t20192 LEVE NISSAN MARCH

7,50%

ONIBUS

7,500/o

7
1

76498
1

1

2

1

2

lTE M 11 - LINHA VOLARE

2009/2009V8LVOLAREBUSMIC

V8 201112011

MICROONIB IVECO CITY

MICROONI IVECO CITY

HLF 6456ONIBUS

DIESELIBUS VOLARE V8L
DIESEL

ITEM í2 - LINHAVOLARE
DIESELIBUS

ITEM 13 - LINHA VOLARE
DIESEL2012t2012ONIBUS VOLARE W8

IVECOITEM 14 -
DIESEL201212013

CLASS 7OC 17

DIESEL2012
CLASS 7OC 17

ITEM 15 - ONIBUS VW

POR 9671

NXX í392

ONIBUS

ONIBUS

HLF 231 1

HLFONIBUS
ONIBUS

8,7íVooPM 8550DIESEL2013t2013oNIBUS \ lú 15.190 EOD E

HD ORE1 ONIBUS

ITEM 16 - ONIBUS VW

8,75o/ooQH 6444DIESEL201212013ONIBUS \ /V 15.190 EOD E.S
ORE1 ONIBUS

ITEM 17 . LINHA VW

7,50o/o

LEVE

2009/2009
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QQV 9876
\ {kuW.2019t2020 DIESEL1 ONIBUS

ONIBUS \ /V 15.190 EOD E

HD ORE

ITEM í8 LINHA IVECO

7,50%QOS 7174201812019 DIESEL1 ONIBUS
ONIBUS IVECO WAYCLASS

70 c 17 HDC

ITEM 19 - LINHA IVECO

7,50o/oDIESEL PZG 61682016t20171 ONIBUS
ONIBUS IVECO GRANCASS

150 S21E (42 L)

ITEM 20 - LINHA PESADA - MERCEDES BENZ

9,75o/oHMN 88092008t2008 DIESELPESADO CAMINHÃO 7101

ITEM 2í - LINHA PESADA IVECO

7,50yoHLF 88322011 DIESEL
CAMINHÃO CAÇAMBA
IVECO EUROCARGO

170É22
I PESADO

ITEM 22 - LINHA PESADA MERCEDEZ BENZ

oRC 85102013t2013 DIESEL
CAMINHÃO CAÇAMBA

MERCEDES BENZ ATRON
1719 K

1 PESADO

7,50o/o

DIESEL PUM 9881201312013PESADO
CAMINHÃO CAÇAMBA

MERCEDES BENZ ATRON
2729K136

2

ITEM 23. LINHA PESADA IVECO

7,50voDIESEL oRC 87532013PESADO
CAMINHÃO DE LIXO IVECO

TECTOR 170E221

ITEM 24 . LINHA PESADA VOLVO

7,50o/oPUF 5586DIESEL201412014PESADO
CAMINHÃO PIPA VOLVO

vM270 4X2R1

ITEM 25 - LINHA PESADA MERCEDES BENZ

8,75o/oMRU 4015DIESEL1987 t1987PESADO
CAMINHÃO PIPA

MERCEDES BENZ LK 15131

LINHA 26 - LINHA PESADA TOYOTA

8,75o/oDIESEL GSD 761 11 991 /1 991TOYOTA BANDEIRANTES1 PESADO

ITEM 27 - FIAT
I 75%HMG 4234200412004 DIESELDUCATO COMBINATO1 MEDIO

ITEM 28 - LINHA PESADA PEUGEOT

7,50o/oPWU 8311201512015 DIESEL
1 ONIBUS

01 PEUGEOT BOXER
M330M 2.3201512015

ITEM 29 - FIAT

7,50o/oQOQ 5909DIESEL201812019FIAT TORO FREEDON AT9 D1 MEDIO

ITEM 30. NISSAN
7QOR 8338DIESEL201812018]VIEDIO NISSAN FRONTIER SEATX41

ITEM 3í - LINHA PESADA NEW HOLAND

8,7syoRG 140 BDIESEL200912010PESADO
PATROL NEW HOLLAND RG

140.B1

ITEM 32 - LINHA PESADA GATERPILAR

CATERPILAR $YoDIESEL201412014
PATROL

MOTONIVELADORA
CATERPILAR

1 PESADO

ITEM 33. LINHA PESADA CASE

8,75YoDIESEL CASE 580 L2006RETRO ESCAVADEIRA 4X4
CASE 580 L SERIE 031 PESADO

ITEM 34 - LINHA PESADA MASSEI FERGSON

8,75o/oDIESELTRATOR/GIRICO MASSEI
FERGSON 2751 PESADO

ITEM 35 - L]NHA PESADA JCB

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - Cf,P: 35.275-000 -
www. saofel ix. m g. g ov. b r
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Prefeitura Municipal de São Felix de Minas/MG, 20 de agosto de 2021.

Guilherme lnácio de Souza Filho
Secretário Municipal de Obras e Transportes
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JCB
'.t<t:y

8%2013 DIESELPESADO
RETRO ESCAVADEIRA JCB
3C 4X4 MOTOR NAT. ASP1

ITEM 36 - LINHA PESADA RETRO

XCMG 7,50yoDIESELRETRO ESCAVADEIRA 103
sHP XCMG MO D XTSTOBR

20191 PESADO

ITEM 37 - HONDA MOTOS

HGQ 9670200812008 GASOLINA1 MOTO TITAN ES HONDA CG 150

HGQ 9171
7,50?/o

GASOLINA2008t20081 MOTO TITAN ES HONDA CG 150

ITEM 38- HONDA MOTOS

HNJ 5407 7 50%GASOLINA20101 MOTO NXR BROS

ITEM 39. HONDA MOTOS

HNF 9262 7 50%GASOLINA20111 MOTO NXR BROS 150

ITEM 40 - HONDA MOTOS

PUF 5595201312014 GASOLINACG 150 FAN ESDI1 MOTO
owz2187GASOLINA2013t2014MOTO CG 150 FAN ESDI2 7,50o/o

PUF 55912013t2014 GASOLINA3 MOTO CG 150 FAN ESDI

ITEM 4í . HONDA MOTOS
7PUF 55832013t2014 GASOLINA1 MOTO NXR I5OBROS ES MIX

\
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Anexo !l

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORIO No= 3712021
pneoÃo PRESENcTAL No: 3st2o21

A empresa
na cidade de (rua, avenida, etc)

, com sede

conta
telefone

por

no
com domicílio

no

inscrita no CNPJ/MF sob
bancário no bancoono

no

agência
e-mail
neste representadaato

RG no. , residente à
abaixo assinado, interessada no fornecimento do objeto do presente

o fornecimento do objeto deste Ato ConvocatÓrio, de

, portador do CPF no

Pregão propõe à
acordo com esta

Proposta Comercial, nas seguintes condições:

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de peças

com parâmetro na TABELA AUDATEX e rÁArLA DE FABRICANTES - CATALOGO.

Exemplo:

pEÇAS - Desconto de 8,75o/o sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos

fabricantes e/ou AUDATEX.

LOTE
espectrtclçÂo

CONFORME TERMO
oe RereRÊuctn

CUSTO ESTIMADO
DO

VALOR DAS PEÇAS

1n$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

PREÇO ESTIMADO

1n$)
(valor a ser lançado

no sistema)

A B C=Ax(1-B/100)

Lote 01

FIAT UNO MILLE
200512005 - FIAT UNO

MtLLE2012l2013 -
FIAT UNO MILLE

200612006 -
FIAT FIORINO 1.3

2008/2009 -

veÍcut-os LEVES E
urtrÁRtos

R$ 60.000,00
(valor fixo - náo

poderá ser alterado
pelos licitantes))

R$ 54.750,00

rL._!_ú_

CâJ I§

LOTE

eseectrtclçÃo
CONFORME TERMO

oe nepenÊrctn

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
1n$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

PREçO ESTIMADO
1n$)

(valor a ser lançado
no sistema)

A B C=Ax(1-8r100)

Lote 01

FIAT UNO MILLE
200512005 - FIAT UNO

MtLLE2012t2013 -
FIAT UNO MILLE

200612006 -
FIAT FIORINO 1.3

2008/2009 -

R$ 60.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.r (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71

www.saofelix. mg. gov. br
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§Âo r§ux
DE MIHA§

UTILITARIOS
ULOS LEVES E

PREçO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO
DO VALOR DAS

PEÇAS

1R$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)
LOTE

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

C=AxA

2016/2016 - FIAT
PALIO WEEKEND

ADVENTURE
2018t2019 -

VE|CULOS LEVES E

FIREFIA

R$ 30.000,00 (valor
fixo - nâo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 02

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

CUSTO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

LOTE

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNGIA

C=Ax Bt'lBA

R$ 25.000,00 (valor
fixo - nâo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 03

GOL 1.6 L. MB 5

2020t2021 - GOL 1.6
L. MB s 202012021 -
VEíCULOS LEVES E

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

CUSTO
DO VALOR DAS

PEçAS
(RS)

ESPECTFTCAçÂO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIALOTE

=Ax Bt'lBA

R$ 28.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

FIAT UNO
20't3t2014 - FIAT UNO
vtvAcE 2011t2012 -
VEíCULOS LEVES E

Lote 04

PREçO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)

CUSTO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

LOTE

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

=Ax - Bt1B

R$ 30.000,00 (valor
fixo - nâo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

DOBLO GREENCAR

MEDIOS E

1.4 201212013 -

DOBLO RONTAN'1.8
2010t2010 - vEicuLos

Lote 05

PREçO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

GONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

DO VALOR DAS
PEÇAS

(R$)

ESPECIFIGAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIALOTE

=Ax - Bl1A

R R$ 27.000,00
(valor fixo - não

poderá ser alterado
pelos licitantes)

PEUGEOT 207
PASSION XR
201312013 -

PEUGEOT 207 PAS
ACTTVE 20141204 -
VE|CULOS LEVES E

Ánros

Lote 06

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

www.saofelix. m g. gov.br



§Â§ rÊLlx
DE ÍTTIHA§

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

PREÇo esàúl$i
1n$)

(valor a ser lançado
no sistema)

LOTE

especrrrclçÃo
CONFORME TERMO

oe RerenÊucn

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
1n§)

G=Ax(1-B/100)A

Lote 07

PEUGEOT 207 ACTIVE
1.4 2014t2014 -

PEUGEOT 207 ACTIVE
1.42014t2014 -

veículos LEvEs E
UTLITÁRIOS

R$ 27.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

PREçO ESTIMADO

1n$)
(valor a ser lançado

no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

LOTE

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

C=Ax(1-B/100)A B
R$ 20.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 08

NISSAN VERSA 1O S

201812018 -
VEiCULOS LEVES E

UTILITÁRIOS

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)

PREçO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

LOTE

ESPECTFTCAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

B C=Ax(í-B/100)A
R$ 50.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 09

CHEVROLET SPIN 1.8
MT LTZ 201712018 -
VEíCULOS LEVES E

UTlLITÁR|OS

PREçO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIALOTE

C=Ax(1-B/100)A B

R$ 36.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 10

NISSAN MARCH
2018t2019 - NISSAN
MARCH 201812019 -
VEíCULOS LEVES E

UTILITÁRIOS

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

ESPECIFTCAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

LOTE

C=Ax(1-B/100)BA

R$ 69.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

MICROÕNIBUS
VOLARE V8L
2009/2009 -

MICROÔNIBUS
VOLARE V8L
2009t2009 -

VEICULOS PESADOS
E UTILITÁRIOS

Lote 1í

PREçO ESTIMADO
(RS)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)
LOTE

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

A B

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

www.saofelix. m g. gov. br
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Lote 1 2

MICROÔNIBUS
voLARE V8201112011
- VEíCULOS PESADO

E UTILITÁRIO

R$ 40.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

PREçO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)
LOTE

B C=Ax(1-B/100)A

Lote í3
ONIBUS VOLARE W8

2012t2012 - VEICULOS
PESADO E UTILITÁRIO

R$ 40.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)
LOTE

ESPECTFTCAçÂO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

G=Ax(1-B/100)A B

MICROONIBUS IVECO
CITY CLASS 7OC 17

2012t2013 -
MICROONIBUS IVECO

CITY CLASS 7OC 17
2012 - VEíCULOS

PESADOS E
UTLITÁRlOS

R$ 80.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 1 4

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

LOTE

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

C=Ax(1-B/100)BA

R$ 67.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 15

oNtBUS \ruú 15.190
EOD E HD ORE

201312013 -
VEíCULOS PESADOS

E UTILITÁRIOS

PREçO ESTIMADO
(RS)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

LOTE

ESPECTFTCAçÂO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

C=Ax(1-B/100)A B

ONIBUS \ /V 15.í90 EOD
E.S ORE 201212013 -
VEíCULO PESADO E

UTlLITÁRIOS

R$ 67.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 1 6

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)
LOTE

ESPECTFTCAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

C=Ax(1-B/100)A B

R$ 67.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 1 7

oNtBUS \ 
^/ 

15.190
EOD E HD ORE
201912020 -

VE|CULO PESADO E

UflLITÁRIO

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

www. saofelix. m g. gov. br
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CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA





§Ãü rÊLlx
DE T{INA§ rL. lx?

PREÇo Esrlil;&&
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)
LOTE

C=Ax(1-B/100)A B

R$ 69.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 18

ONIBUS IVECO
WAYCLASS 70 C 17

HDC 2018/2019 -
VE|CULO PESADO E

UflLITÁruO

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)
LOTE

ESPECIFICAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

C=Ax(1-B/100)BA

R$ 65.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 19

ONIBUS IVECO
GRANCASS 150 S2,IE

(42L)2016t2017 -
VE|CULO PESADO E

UflLITÁRIO

PREçO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)
LOTE

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

C=Ax(1-B/100)BA
R$ 69.000,00 (valor

fixo - náo poderá ser
alterado pelos

licitantes)

Lote 20

CAMINHÃO 7íO
2008/2008 - vEícuLo

PESADO E

UILITÁRIO.

PREÇO ESTIMADO
(RS)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

ESPECTFTCAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

LOTE

C=Ax(l-B/100)BA

R$ 80.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

CAMTNHÃO CAÇAMBA
IVECO EUROCARGO

170E22 2011 -
VE|CULO PESADO E

UTILITÁRO.

Lote 21

PREçO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCN

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

LOTE

C=Ax(1-B/100)BA

R$ 80.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

lole 22

oAMTNHÃO CAÇAMBA
MERCEDES BENZ

ATRON ,1719 K
201312013 -

CAMINHÂO CAÇAMBA
MERCEDES BENZ
ATRON 2729K136

2013t2013 --
VEíCULOS PESADOS

E UTILITÁRIOS

PREçO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

LOTE

ESPECIFICAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 0l
www. saofel ix. m g. gov. b r

.613.r2 l/0001-71



sÂo rÊ1ffi
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C=Ax(l§UíUler,BA

R$ 80.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 23

cRHltxnÃo DE Ltxo
IVECO TECTOR
170E22 2013 -

veículo PESADo E
ururrÁruo

PREçO ESTIMADO

1n$)
(valor a ser lançado

no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

ESPECIFICAçÃO
CONFORME TERMO

oE RerenÊxcn

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
1n$)

LOTE

B C=Ax(í-B/100)A
CAMINHÃO PIPA

voLvo vM270 4X2R
zo14tzo14 - veiculo

PEsADo e ururÁruo

R$ 69.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lole 24

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)

PREÇO ESTIMADO
1n$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
1R$)

LOTE

ESPECTFICAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

C=Ax(1-B/100)BA

R$ 50.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 25

CAMINHÃO PIPA
MERCEDES BENZ LK

1513 198711987 -
VEíCULO PESADO E

UTILITÁRIO

no
(valor a ser lançado

ESTIMADO
(R$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%}

LOTE

ESPECTFTCAçAO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCN

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

C=Ax(1-B/100)A B

TOYOTA
BANDEIRANTES

1991/1991 - VEÍCULO
MEDIO E UTILITARIO

R$ 20.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 26

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(RS)

LOTE

C=Ax(1-8/100)BA

DUCATO COMBINATO
20o4t2oo4 - vEicuLo
MÉDIO E UTILITÁRIO

R$ 30.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lole 27

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

PREçO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

LOTE

ESPECTFICAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

C=Ax(1-B/100)A B

R$ 30.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 28

01 PEUGEOTBOXER
M330M 2.3201512015
201st2o1s - vEicuLo

PESADO E UTILITÁRIO

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

LOTE

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

www. s aofel ix. m g. gov. b r
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§A0 rÊLrx
DE MIHA§ ÍL. l'41

C=Ax(1-DffiJf,BA
R$ 20.000,00

(valor fixo - não
poderá ser alterado

oelos licitantes)

Lote 29

FIAT TORO FREEDON
AT9 D 2018/2019 -
VE|CULO MÉDIO E

UTLITÁRIO

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNEClMENTO DE

PEçAS (%)

PREÇO ESTIMADO
(RS)

(valor a ser lançado
no sistema)

ESPECTFTCAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

LOTE

C=Ax(í-B/í00)A B

NISSAN FRONTIER
SEATX4 2018t2018-
VE|CULO MÉDIO E

UflLITÁRIO

R$ 20.000,00 (valor
Íixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 30

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

PREÇO ESTIMADO
(RS)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

LOTE

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

B C=Ax(1-B/100)A
R$ 99.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 31

PATROL NEW
HOLLAND RG 140.8

20ost2o10 - vEícuLo
PESADO E UTILITÁRIO

PREçO ESTIMADO
(RS)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

LOTE

C=Ax(1-B/100)BA

R$ 99.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 32

PATROL
MOTONIVELADORA

CATERPILAR
2014t2014 - vEícuLo

PESADO E UTILITÁRO

PREçO ESTIMADO
(RS)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

LOTE

C=Ax(1-B/100)BA
RETRO ESCAVADEIRA
4X4 CASE 580 L SÉRIE

03 2006 - vEicuLo
PESADO E UTILITÁRIO

R$ 99.000,00 (valor
fixo - nâo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 33

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

PREÇO ESTIMADO
(RS)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(RS)

LOTE

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

C=Ax(1-B/100)A B
R$ 35.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 34

TRATOR/GIRICO
MASSEI FERGSON 275

- VEíCULO PESADO E

UTILITÁRlO.

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)

PREÇO ESTIMADO
(RS)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

LOTE

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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B c=Ax(1_R&Dtr;A

-
R$ 99.000,00 (valor
fixo - não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 35

RETRO ESCAVADEIRA
JCB 3C 4X4 MOTOR

NAT. ASP 2013 -
VEíCULO PESADO E

UTILITÁRIO

DESCONTO
CONGEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

OE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(RS)

LOTE

C=Ax(1-B/'100)A B

RETRO ESCAVADEIRA
103 sHP XCMG MO D

xT8708R2019 -
VEíCULO PESADO E

UTlLITÁRO

R$ 99.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 36

PREÇO ESTIMADO

1R$)
(valor a ser lançado

no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

DESCONTO
CONCEDIOO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)
LOTE

ESPECTFTCAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

C=Ax(1-B/100)BA
TITAN ES HONDA CG
150 2008/2008 - TITAN

ES HONDA CG 150
2008/2008 - vEícuLos
LEVES E UTILITÁROS

R$ 12.000,00 (valor
fixo - náo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 37

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMAOO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

oEscoNTo
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)
LOTE

ESPECTFTCAÇÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

C=Ax(1-B/100)BA
R$ 7.000,00 (valor fixo

- não poderá ser
alterado pelos

licitantes)

Lote 38
NXR BROS 2010 -
VE|CULO LEVE E

UTLITÁRIO

PREÇO ESTIMADO
(R$)

(valor a ser lançado
no sistema)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEÇAS
(R$)

LOTE

C=Ax(1-B/í00)A B

NXR BROS 150 2011 -
VE|CULO LEVES E

UILITÁRlO

R$ 7.000,00 (valor fixo
- não poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 39

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEçAS (%)

PREÇO ESTIMADO
(RS)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
(R$)

LOTE

ESPECTFTCAçÃO
CONFORME TERMO

DE REFERÊNCIA

C=Ax(1-B/100)A B

R$ 15.000,00 (valor
fixo - nâo poderá ser

alterado pelos
licitantes)

Lote 40

CG 150 FAN ESDI
2013t2014 - CG 150

FAN ESD|2013t2014 -

CG í50 FAN ESDI
201312014 -

VE|CULOS LEVES E
UflLITÁRIOS

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 0t.613.121/0001-71
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Declaro

01- que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre

o fornecimento do objeto da presente licitação.
02 - que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital que estou

de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
03 - Está ciente das obrigaçÕes que irá assumir caso seja vencedora da licitação;
04 - A entrega dos produtos deverá ser conforme Edital No.3712021.
05 - A validade da proposta e de 60 dias.

de de 2021

Carimbo CNPJ/MF-
Assinatura e identificação do Representante Legal

Rua Frei Inocêncio,236 - centro- Tel.: (33) 32469066- CEP:35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71

www.saofelix.mg. gov.br
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PREÇo esrrrffi
1n$)

(valor a ser lançado
no sistema)

CUSTO ESTIMADO
DO VALOR DAS

PEçAS
1n$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)
LOTE

EsPEcrFrcAçÃo
CONFORME TERMO

oe nereRÊrucn

C=Ax(1-B/100)A B
R$ 7.000,00 (valor fixo

- náo poderá ser
alterado pelos

licitantes)

Lote 41
NXR lsOBROS ES MIX
2o13tzo14 - veícuuo
LEVE E uttttrÁnto

TOTAL GERÂL
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Anexo llt

Declaração (cumprimento ao artigo 70, inciso XXX|ll da CF) e Atendimento ao AÍ1.27,
lV da Lei no 8.666/93 e alterações

DECLARAçÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu , nacionalidade, Profissão,

CPF no

n.o

residente e domiciliado na Rua

na cidade de Estado de

neste ato representante legal da empresa ,

inscrita no CNPJ (endereço) DECLARO, Paru os

devidos fins de prova junto ao Processo Administrativo Licitatorio No.3712021 e para

fins do disposto no lnciso XXX|ll do Art. 70 da Constituição Federal, lnciso V do Art.27

da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.o 9.854/99, que não emprega menor de dezoito

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

anos

Ressalvamos que os menores a partir de 14 (quatorze) anos se encontram na condição

de aprendiz.

Por ser verdade firmo a presente

de de 2021

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

Obs.: Deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa prooonente e assinada Delo (s) seu(s)

rocurador devidamente habilitado, caso o proponente não Dossua
papel A4 branco, sem qualquer rasura que impossibilite

seu fiel entendimento.

Rur Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPr 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71

www. saofelix. mg. gov. br
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ANEXO IV

EDITAL E TNEXISTÊNC IA
BtLrrAÇÃo Á coMlssÃo DE

Ref. Edital de Pregão No: 3512021

Eu nacionalidade, Profissão,
CPF no

n.o

residente e domiciliado na Rua ,

na cidade de Estado de

neste ato representante legal da empresa
inscrita no CNPJ: t

que se sujeita às condiçÕes estabelecidas no
respectivos anexos e documentos, que acatará

(endereço) declara expressamente
edital de Pregão em Pauta e nos

integralmente qualquer decisão que

venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualifica
hajam atendido às condiçÕes estabelecidas e dem
entregar as peças.

ção apenas das ProPonentes que

onstrem integral possibilidade de

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente total

concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do

presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes

impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos

termos do artigo 32, paiâgrafo 2o, e Artigo 97 da Lei 8,666, de 21 de junho de 1993, e

suas alterações.

Por ser verdade, firmo a presente

de 2021

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

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613'121/000t-71
www. saofel ix. m g. gov. br
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ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LtClrAçÃo No: 3712021
MODALIDADE PREGÃO NO: 35/202í

DEGLARAÇÃo DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

§Aü FÊ1ffi
DE â,IINA§

A empresa
sob o no , por intermédio de seu re
Sr.(a)
ldentidade oo 

-,

15

o

inscrita no CNPJ
presentante legal

portador do Documento de

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os req

como (incluir
uisitos legais para qualificação
a condição da emqresa:

Microempresa (ME) ou EmPresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 30 da Lei

Complementar n.o 12312006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §
40 deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts

42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e

pretendemos utilizar o ptazo previsto no art. 43, § 1o da Lei Complementar no. 123106,

para regularizaçáo, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação,

estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93.

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

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71

www. saofelix. mg.gov. br
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ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO No: 3712021
MODALIDADE PREGÃO NO: 35/2021

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No 12021

PREÂMBULO

Aos dias do mês de de 2021, na sede da Prefeitura Municipal

de Sao Félix de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços,

conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial No: 35/2021 do respectivo resultado

homologado, publicado em t_J2021, que vai assinada pelo Prefeito do Município de

São Feú de Minas e pelo repr-sentante legal do licitante classificado para o registro de

preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas regras e condições

conêtantes do Processo Licitatório em epígrafe e nesta Ata de Registro de Preços'

O MUNICíPIO DE SÃO fÉUX DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o no.

01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio no236 - centro, nesta cidade, CEP:

35.275-000 neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF oo 

-,_residente-neste 

município,

adiante denominado simptesmente MUNICíPIO e ORGÃO GERENCIADOR DO

REGISTRO DE PREçOS e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo

doravante denominada simplesmente COMPROMISSÁRIA, com base no Processo de

Licitação No:37t2021, Pregão para Registro de Preços No: 35/2021, e de conformidade

com Lei Federal no. 1O.52O1O2: Lei Federal n.o 8.666/93 e Lei Complementar no.

123t2006, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS PREçOS REGISTRADOS

O objeto deste instrumento é o registro de preço para futura contratação de emPrTq
para fornecimento de peças com parâmetro na TABELA AUDATEX e TABELA DE

fnAnlCnNTES - CATÁLOGO, para atender as necessidades da Administração

Municipal de São Félix de Minas, especificado no quadro abaixo:

LOTE
espectnclÇÃo

CONFORME TERMO
oe nerenÊrucn

CUSTO ESTIMADO
DO

VALOR - PEçAS
1R$)

DESCONTO
CONCEDIDO PARA
FORNECIMENTO DE

PEÇAS (%)

PREÇO ESTIMADO
1n$)

(valor a ser lançado
no sistema)

A B C=Ax(1-B/100)

Lote 01
------- - veÍculos

LEVES E UTILITARIOS

R$_
(valor fixo - náo

poderá ser alterado
oelos licitantes)

TOTAL GERAL

1.1. A contratação dos produtos objeto desta Ata será formalizada por meio de nota de

empenho de despesa, após a emissão da ordem de compra pelo Setor de Compras da

Prefeitura.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71

www. saofel ix. m g. gov. b r

rL. ln,l



§*0 rÊux
DE MINA§

1.2. O FORNECEDOR, para fins de cumprir com as obrigaçÕes referentes
licitado, deverá observar as especificaçÕes constantes do Termo de Referência anexo
do Edital de Licitação do Processo Licitatorio No 3712021, que integra esta Ata como
se nela estivesse transcrito.

1.3. O ptazo de validade desta Ata de Registro de Preço e de 12 (doze) meses,

contados a partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor.

1.4. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preços é de R$

correspondente aos itens descritos na planilha acima

CLAUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO - A obrigação de

fornecimento dos produtos previstos no respectivo edital de licitação e proposta

comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociável do presente instrumento.

2.1. Afiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria Municipal

de Administração e Governo e Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12

(doze) meses, durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata de

iegistro de preços a ele integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor

estará obrigado fornecer para o Município o objeto deste compromisso, sempre que por

ela for exigido, na quantidade pretendida e dentro das especificaçÕes referidas na

cláusula primeira.

GLÁUSULA QUARTA - ACRÉSCilvtO - Na hipótese de acréscimo significativo das

quantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o

Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o Município.

GLAUSULA QUTNTA - PREFERÊNCIA - O Município não estará obrigado a adquirir

do Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos produtos, objeto do

presente compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do

momento e da forma de fornecimento.

SLÁUSULA SE1TA - VERtFtcAÇÃO DoS PREçOS - A Prefeitura Municipal de São

Felix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros

fornecedores aquisição dos produtos objeto do presente compromisso, vedada,

todavia, qualquer contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser

obtidos do Compromissário Fornecedor.

CLAUSULA SÉTIMA - FORNECTMENTO - Sempre que necessitar, ao longo de todo o
período de validade da Ata de Registro de Preço o Município convocará o

bompromissário Fornecedot paru que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe os

instrumentos por ela pretendidos.

CLAUSULA OITAVA - ORDEM DE FORNECTMENTO . AS OTdENS dE fOTNCCiMCNIO OU

instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão consideradas,
para todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente compromisso.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.1 2ll000l-11
www. saofel ix. m g. gov. b r
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CLÁUSULA NONA - ESPECIFICAÇÕES - As ordens de fornecimento ou i

equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:

9.1. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira
certificada pela Secretaria da Fazenda;

9.2. Descrição do objeto, quantidade e valor constante da planilha do vencedor;

9.3. Local, dia e hora previstos para entrega;

9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;

9.5. Número de identificação do Processo Licitatorio e da Ata de Registro de Preços;

9.6. Historico adequado para garantia de entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONVOCAÇÃO - Será facultada ao Município convocar o

Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessorios de

fornecimento quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades,
respeitado o disposto na cláusula quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA NÃO COMPARECIMENTO - O não

comparecimento injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado na

cláusula sétima paia o aperfeiçoamento do contrato acessorio de fornecimento, será

considerado como fato qualificador da inexecução total do presente compromisso, para

os fins previstos na legislação em vigor e no presente contrato.

cLAUSULA oÉctnna SEcUNDA - DAS coNDlÇoES DE PAGAMENTo - o
pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, em até 30

(trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor

de compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em

conta corrente indicada pela contratada.

6LAUSULA DEctMA TERcEIRA - ATUALIZAÇÃo FINANGEIRA, Do coNTRoLE E

DA REVTSÃO Oe PREçOS - Os preços não serão objeto de atualização financeira por

via da aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de
qualquer natureza, dentro do prazo de 12 (doze) meses, salvo alterações na legislação

federal ou comprovado desequilíbrio financeiro do mercado petrolífero.

CLÁUSULA DECTMA QUARTA - FORNECIMENTO - O fornecimento do objeto desta

licitação deverá ser iniciado mediante ordem de fornecimento emitida pelo Setor de

Compras, contados a partir da assinatura do recebimento da mesma, devendo a

entrega ser no máximo de 05 (cinco) dias, não ocorrendo a entrega do produto no
prazi estipulado o fornecedor deverá se justificar perante ao Município que poderá dar
mais um pruzo de 03 (três) dias para que se proceda à entrega dos produtos.

14.1. A entrega dos produtos deverá ser em local em que a Prefeitura oportunamente
determinar, dentro do limite do Município de São Felix de Minas, sendo que o local

exato será indicado na Ordem de Fornecimento pelo Setor de Compras

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www. saofelix. mg. gov. br
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í4.2. Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem
mínimo de qualidade aceitável, sendo que tal condição será conferida pelo Fiscal do
Contrato.

14.3. Todos os produtos deverão estar êm conformidade com a Nota de
Empenho, guê poderá ser acompanhada da Relação de ltens ou de outro
documento emitido pela Ghefia de Gabinete;

bimento se a com os Lei

e ainda

14.5. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal (NF) / Fatura encontra
lavrada sem incorreções.

14.6. A CONTRATADA terá o ptazo máximo de até 05 (cinco) dias para a entrega,
podendo ser prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de

recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em

consonância com o Edital e com seus anexos.

14.7. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos

e consequente aceitação.

14.8. Apos o recebimento provisorio a Secretaria de Fazenda e Planejamento atestará

a Nota Fiscal se constatado que os produtos atendem ao edital;

14.9. Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a
CONTRATANTE notificarâ a CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 05
(cinco) dias contados da notificação;

14.10. Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram

causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem

de prazo para o recebimento definitivo, estando a CONTRATADA passível de

penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias;

14.1L Atestada a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá protocolá-la perante a

CONTRATANTE;

14.12. O recebimento provisorio ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela

solidez e segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUTNTA - INSPEÇÕES e TESTES - O custo com as inspeçÕes,

testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes,
indispensáveis para a comprovação da boa execução do compromisso de fornecimento
correrão por conta do Compromissário Fornecedor.

GLÁUSULA DÉctMA SEXTA ESPEctFtcAÇoES Estando os produtos em

desacordo com as especificações e condições detalhadas no Edital, na Ata de Registro
de Preços e na proposta o Compromissário Fornecedor deverá retirá-los do local onde

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71

www.saofelix. mg.gov. br
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se encontrarem armazenadas, no ptazo de 24 (vinte e quatro) horas da com
para assim proceder, sob pena de configuração da inexecução das obrigaçÕes

assumidas no presente instrumento, sem prejuízo das sanções cabíveis.

cLÁUSULA DÉctMA SÉrtun - SUBCONTRATAÇÃO - Não será admitida, a qualquer
título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem expressa
anuência da Prefeitura.

CLÁUSULA oÉcttue otTAVA - SANçÕES ADMINISTRATIVAS - o atraso na

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REINCtDÊruCn - Ocorrendo o atraso no fornecimento
por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de
O,5o/o do valor do contrato ou equivalente por dia de atraso, limitando-se a 10% (dez por

cento).

CLAUSULA V|GÉSIMA - DA INEXECUçÃO - A inexecução total ou parcial do
presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sanções
contra Compromissário Fornecedor:

20.1. Advertência;

20.2. Multa;

20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por pruzo não superior a 05 (cinco) anos;

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

21.1. O atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à multa de mora
de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso;

21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à

multa de 10% do valor total do compromisso do fornecimento;

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

21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento
administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e
ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes;

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

2'a.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71

nru.saofelix. mg. gov. br

v

I

À

^À

V





t6

§Ã§ rElrx
DE MINAS

21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato ou equiva SE

anotadas pelo representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1o da Lei

8.666/93.

GLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DEFESA - Será garantido ao Compromissário
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, nas hipoteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas

neste compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA RESCISÃO DO COMPROMISSO DE

FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do presente

compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao disposto no
parágrafo único do art. 78, da Lei Federal no. 8.666 , de 21 de junho de 1993.

cLÁUSULA VtcÉStMA QUARTA - DA FlScALlzAÇÃO - A execução da Ata de
Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente
designados pelo (responsável pelo orgão contratante).

24.1. A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Felix de
Minas e não exclui nem reduz a responsabilidade do COMPROMISSARIO
FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.

24.2. A fiscalização do Contrato verificará se os materiais foram entregues de acordo
com as exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar:

24.2.L estando os materiais em conformidade, os documentos de cobrança deverão
ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor responsável pelos
pagamentos da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas para o devido pagamento;

24.2.2. em caso de não conformidade, será lavrado Termo Circunstanciado de Recusa
dos materiais, que será encaminhado ao COMPROMISSARIO FORNECEDOR para

adoção das providências que se fizerem necessárias.

24.3. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de
Preços deverão ser prontamente atendidas pelo COMPROMISSARIO FORNECEDOR.

24.4. Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem ao padrão

mínimo de qualidade aceitável, sendo que tal condição será conferida pelo Fiscal do
Contrato.

cLÁusuLA vrcÉsruA QUTNTA - coNDlÇÕES DE ExEcuçÃo

25.1. O Município poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos
preços ofertados, obedecido o disposto no § 1o do artigo 65, da Lei n.o 8.666/93.
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25.2. A Contratada se obriga a cumprir todas as condiçôes e prazo
Município, assim como a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a
legislação aplicável e a favorecer e garantir a qualidade do objeto.

25.3. Os direitos e obrigações decorrentes do presente compromisso, não poderá ser

subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em

associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do MUNICíPIO,
por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA . OBRIGAçÕES DAS PARTES

26.1. Obrigações da Contratante:

26.1.L As obrigações às quais a contratante está vinculada é a de pagar o preço pelo

qual o objeto foi contratado, fiscalizar e gerenciar o referido contrato, sendo de

competência da Secretaria Municipal de Administração e Governo a única e
exclusivamente esta função.

26.2. Obrigações da Contratada:

26.2.L Realizar a entrega na forma preceituada pelo contrato, nos locais determinados
e de acordo com as especificaçÕes e prazos estabelecidos neste Termo;

26.2.2. Assegurar a qualidade dos produtos ofertados;

26.2.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução do contrato;

26.2.4.Apresentar, a tempo e modo, assim que solicitado pela CONTRATANTE, todo e
qualquer documento atinente à execução do contrato;

26.2.5. Emitir Notas Fiscais/Faturas das peças fornecidas, onde deverá constar o nome

do banco, agência e conta corrente e apresentá-lo à unidade solicitante, sendo que o

atraso na éntrega dos documentos de cobrança implicará na prorrogação do

vencimento tantos quantos forem os dias de atraso de envio;

26.2.6. Sujeitar-se à fiscalização da Contratante, através de funcionário por ele

credenciado;

26.2.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação, devendo fornecer novas certidÕes fiscais, sempre que as existentes no

processo se tornarem inválidas;

26.2.8. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
contratados ou prepostos, envolvidos no fornecimento das pelas;
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26.2.9. Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a

normas estatuídas pela legislação fiscal, comercial, trabalhista, social, previdenciária
civil, tanto no que se refere a seus empregados, como a contratados e prepostos,
responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da

eventual inobservância das normas em referência, a contratada obriga-se a ressarci-lo
do respectivo desembolso, na forma do exposto no Código de Processo Civil.

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

cLÁusuLA vtcÉstmA sÉrtnla vlNcuLAçÃo Ao EDITAL - Para efeitos
obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de
Preço No: 35/2021, quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata de Registro
de Preços, integram o presente compromisso de fornecimento, devendo seus termos e
condições ser considerados como partes integrantes do presente instrumento
contratuais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - FORO - Para todas as questÕes pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca do Município -
(Mantena/MG), com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de

fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas
instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 

- 
de de 2021

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

Orgão Gerenciador

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF

COMPROMISSARIO

Nome

CPF
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Processo Licitatório No: 37 12021
Pregão Presencial Para Registro de Preços No. 35/202í
Termo de Contrato Administrativo No: 12021

DE SÃO FÉLIX DE MINAS E A EMPRESA
COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE

ANEXO VII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNTCíPIO

v

PEÇAS COM P ETRO
NA TABELA AUDATEX E TABELA DE FABRICANTES. CATÁloco.

O MUNtCiplO oe SÃO FÉL|X 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 residente neste
município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a

empresa inscrita no CNPJ/MF sob o no

localizada na(o)
neste ato representada pelo seu representante legal, Sr
portador da Carteira de Identidade no _, expedida pela SSP/-,
CPF no doravante denominada CONTRATADA, com base no
Processo Administrativo de Licitação Pública No: 3712021, Modalidade Pregão
Presencial No: 35/2021,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 PRIMEIRA - OBJETO - O presente contrato tem por objeto fornecimento
de peças com parâmetro na TABELA AUDATEX e TABELA DE FABRICANTES -

CATALOGO, para atender as necessidades da Administração Municipal de São Felix
de Minas, especificados no quadro abaixo:

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.

GLÁUSULA SEGUNDA - DocUMENTAÇÃo CoNTRATUAL - Faz parte deste
contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é de
conhecimento das partes contratantes: Ata de Registro de Preços No:_12021,

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066- CEP:35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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proposta da CONTRATADA, os termos contidos no edital, além das
instruções legais vigentes no País que lhe forem atinentes.

GLÁUSULA TERGEIRA - REGTME DE ExEcUÇÃO - A execução do objeto será feita
da forma direta.

3.1. Ao Município é reservado o direito de não receber e devolver as peças que não
estejam de acordo com as exigências do Termo de Referência e edital, e solicitar a

reposição das mesmas.

QUARTA - PREÇO E CONDTçOES DE PAGAMENTO - Pelo objeto
CONTRATANTE pagará à contratada o valor total de R$
reais), conforme preços registrados na Ata de Registro de Preços

CLÁUSULA
definido a
(

v
No: t2021

4.1. Pelo atraso no pagamento será imposta multa de 2% (dois por cento) ao mês

sobre o valor do empenho;

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

Referência;

4.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condiçÕes contratuais, os

acréscimos ou supressões do objeto contratado, até o limite de 25 % (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo os mesmos, objeto de exame pela

Assessoria Jurídica do Município.

4.4. Os produtos que forem entregues com atraso imputável à CONTRATADA, não
gerarão direito a reajuste.

CLAUSULA QUINTA - CRÉDITOS 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, sob o no.:

DOTAçAO NOMENCLATURA FONTE

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE ENTREGA - O prazo de entrega 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 pela área de compra da Municipalidade.

CLÁUSULA OTTAVA - GARANTIAS - A contratada ficará isenta de prestar garantia
paru a execução do Contrato.

cLÁusuLA NoNA - FORÇA MATOR OU CASO FORTUITO - Ocorrendo fato novo
decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente ou
qualquer dos motivos a que se refere o § 1o do art. 57 , da Lei 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

Rua Frei lnocêncio,236 - centro - rel.: (33) jril,f;9*Xr*::ri: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0001'71
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penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma
devendo a mesma comunicar por escrito o Município no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, quaisquer alteraçÕes que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a

execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉctMA - oBRtcAçÕES DA CoNTRATADA - Atender a todas as
condições descritas no Termo de Referência e no edital de licitação, devendo ser
consideradas juntamente com o que estipula este contrato, todas as normas publicadas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, compreendendo:

í0.í. Normas de fornecimento de materiais, especificações, métodos de ensaio,
term inolog ias, pad ro nizaçáo e simbologias;

10.2. 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;

í0.3. A contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que
emanarem da contratante, corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante;

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

10.5. 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;

í0.6. 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;

10.7. 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;

10.8. 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;

10.9. 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;

í0.í0. Observar, atender, respeitar, cumprir e Íazer cumprir a legislação pátria,
especialmente a indicada nos autos do processo, de modo a favorecer e a buscar a
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constante melhoria dos resultados obtidos, preservando o Município de qua uer
demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do Contratado;

10.1í. lndicar 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 ao fornecimento de peças;

10.12. 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;

í0.í3. Encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos
comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas
na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à
seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos orgãos emissores
pelo gestor/fiscal de contrato do Município;

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

10.í5. Apresentar no ato da assinatura do contrato dados de conta bancária da pessoa
jurídica contratada para receber os pagamentos via transferência eletrônica;

í0.í6. Responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais e avarias que
venham a ser causados por seus empregados ou prepostos ao Município ou a
terceiros, de acordo com o art.70 da Lei Federal no. 8.666/93;

10.17. 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 fornecimentos de peças;

10.18. Permitir ao Município fiscalizar a entrega dos produtos licitados, inclusive
fornecendo informações aos seus prepostos;

10.í9. O detentor da Ata de Registro de Preços ou contratado não será obrigado a
prestar garantia de execução contratual.

cLÁusuLA DÉcrMA pRtMEtRA - oBRtcAçÕES Do coNTRATANTE A
contratante deverá comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a
ocorrer durante o fornecimento de produtos contratados:

í1.1. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente,
dando ciência do recebimento e efetuar todas as conferências necessárias ao perfeito
cumprimento do objeto;

1í.2. Prestar as informaçôes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários ou preposto do dono da Ata de Registro de Preços ou contratado, em
relação aos produtos objeto do Contrato;
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íí.3. Efetuar o pagamento nas condiçÕes e preços pactuados, a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, depois de constatado o
cumprimento das obrigaçÕes da licitante vencedora;

íí.4. lndicar o servidor responsável para exercer a fiscalização da execução do objeto
contratado, o que náo 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;

11.5. Emitir, por meio do Setor de Compras a nota de autorização de fornecimento
(orde m de fornecimento);

í1.6. Rejeitar todo e qualquer material/produtos de má qualidade ou em
desconformidade com as especificaçÕes do Termo de Referência;

1í.7. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal
de contrato;

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

1'1.9. Fazer juntada no processo administrativo de licitação, por meio de agente público
habilitado, todos os autos necessários a comprovação da legalidade do processo.

cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - AcoMpANHAMENTo E FrscAlrzAÇÃo 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.

12.1. 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.

12.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do
contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores (gestor do contrato- Secretária
Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento) em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.

'12.3. 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.

12.4. lndependente da indicação do fiscal do contrato compete à Controladoria Geral
do Município exercer a fiscalizaçáo 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.
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CLÁUSULA oÉcIIIIII TERCEIRA - DTREITOS DO CONTRATAN
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 DÉctMA QUARTA - RESCISÃo - n rescisão poderá ser:

14.1. Determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos a seguir
enumerados:

14.1.1. não cumprimento de cláusula contratual, especificações ou prazos;

14.1.2. cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

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

14.'|..4. subcontrataçãototal do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
não admitidas no instrumento convocatorio e no contrato;

14.1.5. cometimento reiterado de faltas na execução;

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

14.1.7. dissolução da sociedade ou falecimento da contratada;

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

14.1.9. razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão
contratante, e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato;

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

14.2. 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.

í4.3. Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da contratada, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido:

14.3.1. 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
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optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até
normalizada a situação;

14.3.2. atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo contratante
decorrente de peças já recebidas, 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;

14.3.3. rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificaçôes e ptazo acarretando as seguintes consequências:

v
14.3.3.1. assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se

encontrar, por ato próprio do contratante;

14.3.3.2. ocupação e utilização do local, instalação, equipamentos, material e pessoal

empregados na execução do contrato, necessário à sua continuidade;

14.4. Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a contratada será

notificada com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA . GESSÃO C TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL . O
presente GONTRATO 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 SEXTA - DO FORO - As partes contratadas elegem o Foro da

Comarca do contratante -Mantena/MG, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
presente Contrato.

\- E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas)

vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas.

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

MARCOS ALEXANDRE GONçALVES SORDINE
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome

CONTRATADO
REPRESENTANTE LEGAL

Nome

CPF

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PNECÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS No: 35/2021

EMPRESA:

ENDEREÇO COMPLETO

CNPJ/MF DA EMPRESA:

TELEFONE FAX

\- E-MAIL

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

Preços No: 35t2021, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de

Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro às 09h00 do dia Wp3!2021, na sala da

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

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 08 de setembro de 2021

Assinatura e Carimbo da EmPresa

Nome Legível
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