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EDTTAL DE pREGÃo pnesENclAL PARA REGlsrRo DE P

Processo Administrativo de Licitação: no 4012021

Modalidade de licitação: Pregão Presencial: n' 3812021

Tipo de Licitação: Menor Preço por ltem.
Procedimento: Registro de Preços

Legislação Aplicável: Lei Federal no. í0.520, de 17 de junho de 2002, aplicando-

se, subsidiariamente a Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas

alterações posteriores, Lei Complementar no.123, de 14 de dezembro de 2006 e
alteraçÕes posteriores, nos Decretos Municipais no í6, de 05 de novembro de
2007, que regulamenta a modalidade de licitação Pregão e de no 14, de í8 de
agosto de 2008, que regulamentou o Sistema de Registro de Preços, conhecido
pela sigla SRP, em âmbito municipal, Lei Municipal no 021, de í0 de novembro de
2OlO, que "lnstitui o Estatuto Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz
dispositivos específicos no Código Tributário Municipal, e dá outras providências".

Data e Hora para lnício do Credenciamento: 01 de outubro de 2021 às 09h00.
Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 01 de outubro de 2021às 09h00.
Local: Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, Rua Frei Inocêncio, 236, Centro -
São Felix de Minas - MG.
lnformações e Gontato: Telefax (33) 3246 - 9066 (Wilson Ferraz Leonardo) ou e-
mail: ticitacao@saofetixdeminas.mq.qov.br, onde pode ser consultado o Edital e obtido
copia.

í . PREÂMBULO:

1.1. O MUNTCÍP|O DE SÃO fÉulx DE MINAS por seu Presidente da CPL,

designado pelo Decreto Municipal No: 35 de 14 de junho de 2021, publicado na
mesma data, torna público para ciência dos interessados que atendendo solicitação
da Secretaria Municipal de Obras e Transporte, realizará licitação na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12

(doze) meses, para eventual aquisição de pisos de concreto pré-moldado, meio-fio e
pó de pedra a serem utilizados na pavimentação de vias públicas do Município de
São Félix de Minas MG, de acordo com as especificações, quantitativos e condições
constantes deste Edital e seus Anexos.

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

1.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerá no dia 01

de outubro de 2021, sendo a abertura prevista para às 09h00 do mesmo dia, na
Sede da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, Rua Frei lnocêncio, no

236 - Centro, Sala da CPL.

2 - OBJETO E DAS DEFTNIÇÕES
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2.1. A presente licitação tem por objeto realizar o registro de preço para,

de fornecedor para eventual aquisição de pisos de concreto pré-moldado, e
po de pedra a serem utilizados na pavimentação de vias públicas do Município de
São Félix de Minas MG, conforme especificações constantes do anexo I deste edital.

2.2. SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS - SRP - conjunto de procedimentos
para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens,
para contratações futuras.

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

2.4. ORGÃO GERENCIADOR - orgão ou entidade da administração pública federal
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e
gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

2.5. ORGÃO pRRTICIPANTE - orgão ou entidade da administração pública que
participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a

ata de registro de preços.

3 - CONDçÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das
condiçÕes estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos
regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a

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

3.1.í. Com exceção dos itens mencionados no subitem do edital 3.1.2 a participação
é restrita às microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP e equiparadas,
nos termos do art. 48, inciso lll, da Lei Complementar n". 12312006.

3.í.1.í. Microempresa 'ÍME" - o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, que aufira, em cada ano/calendário, receita bruta igual ou inferior a R$

360.000,00 (trezentos sessenta mil reais);

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

3.1.2. Os ltens 1 , 2 e 3 são destinados à participaÇão dos interessados que atendam
aos requisitos deste edital.

3.1.3. Os itens 4, 5, 6 e 7 são destinados exclusivamente a microempresa, empresa
de pequeno porte ou empreendedor individual (ART. 48, INCISOS I E lll DA LC
123t2006).
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3.2. Poderão participar desta LlClfAÇÃO as empresas que:

3.2.1. Atendam às condições deste edital e seus Anexos, inclusive quanto à

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

3.2.2. 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.

3.3. Não poderão paÉicipar desta LICITAçÃO, empresas que estejam
enquadradas nos seguintes casos:

3.3.í. 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;

3.3.2. 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.

3.3.3. Estrangeiras que não funcionem no País.

3.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta LIGITAÇÃO:

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

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

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

3.7. Apos a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentação de
Habilitação e a Proposta de Preços, em nenhuma hipótese será concedido ptazo
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.

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

3.9. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia (exceto por fac-simile) autenticada por meio ti;
de-cartóiio competenie, o, publicaçào em orgão da impressa oficial, ou ainda Oo, fi'),)
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copia, desde que acompanhada do original para conferência e a

Pregoeiro.

pelo,

3.í0. Para o credenciamento, o representante legal deverá apresentar-se ao
Pregoeiro, na data, hora e local estipulados neste instrumento convocatório munido
dos seguintes documentos:

3.í0.í Procuração Específica e copia de documento pessoal do credenciado, com
foto, sendo necessária a apresentação do original para conferência do Pregoeiro, e
em se tratando de sócio da empresa deverá apresentar documento que comprove
esta condição;

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

3.í0.3 Envelope no I - Proposta de Preços;

3.í0.4 Envelope no 2- Documentos de Habilitação;

3.í0.5 Em se tratando de participação de ME ou EPP deve ser apresentada Certidão
Simplificada da Junta Comercial, comprovando seu enquadramento como ME ou
EPP;

3.í0.6. declaração que cumpre todos os requisitos de habilitação (Anexo ttt);

4 - PROCEDTMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE NORTEIAM A LICITAÇÃO

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

Federal no. 8.666/1 993.

'{. . gq

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

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

4.3. Aberta a sessão de credenciamento pelo Pregoeiro, o representante legal da
licitante deverá credenciar-se perante ao Pregoeiro, comprovando possuir poderes
para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a este
Pregão, sendo aceita procuração de ambos os poderes, mediante apresentação dos
documentos constantes no item 3.í0 deste edital.

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 0'|'.613.12110001-71
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4.5. o licitante credenciado deverá assinar a lista de presença se ide
que sua assinatura seja conferida nos demais autos processuais.

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

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

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

4.8.1. Ao Pregoeiro procederá a classificação da proposta escrita de menor preço
sendo essa a base de cálculo para aceitação, na etapa de lance, das demais que
estejam com valores sucessivos e superiores a de menor valor em até 10o/o (dez por
cento).

4.8.2. A seleção das melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três),
quaisquer que sejam os preços ofertados, ocorrerá quando não constatadas, no
mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas na cláusula
anterior.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.14.1. caso seja verificado na proposta erro em oferta de valores que poderá
provocar prejuízo ao particular, em obediência aos princípios da justiça, legalidade e
razoabilidade, o Pregoeiro não poderá obrigar o licitante a manter o valor e não
poderá adjudicar o item ofertado nessas condiçÕes, declarando-o fracassado.

4.15. O licitante que se abstiver ou não apresentar lance verbal no prazo estipulado
ou quando convocado pelo Pregoeiro, a partir desse momento Íicará excluído da
etapa de lance e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de
ordenação das propostas;

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

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

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

4.19. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a

respeito da condução do certame deverá ser feita, no ato da reunião, pelos
representantes credenciados presentes, no momento oportuno de manifestação de
intenção de interposição de recurso, devidamente motivado pelo Pregoeiro.

4.20. As propostas e os documentos de habilitação serão colocados à disposição
dos licitantes credenciados na sessão deste Pregão, sendo facultada a rubrica nos
mesmos atestando vista, caso não faça uso desse direito estará renunciando a
qualquer questionamento futuro.
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4,21. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os e
"documentação de habilitação" náo caberá desclassificar os licitantes por motivo
relacionado com a proposta, salvo em razáo de fatos supervenientes ou so
conhecidos após o julgamento.

4.21.1. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope de "documentação de habilitação", ou os apresentar em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, salvo aquela permitida,
temporariamente, para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte conforme
dispõe a Lei Federal no. 123/06, com suas posteriores alterações, será inabilitada,
sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as penalidades previstas neste
Edital e demais cominações legais;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 - PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS

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

a) Envelope A: Proposta de Preços

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

Envelope A - Proposta de Preços
A Prefeitura Municipal de São Felix de Minas
Rua Frei lnocêncio, n'236 - centro, São Félix de Minas - MG
Processo Licitatorio No'.40 12021
Pregão Presencial para Registro de Preços No:38/202'l

Envelope B - Documentos de Habilitação
A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas
Rua Frei lnocêncio, n" 236 - centro, São Felix de Minas - MG
P rocesso Licitatorio No :40 12021
Pregão Presencial para Registro de Preços No:38/2021

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

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

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

5.2.2.1. as informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a

ocorrer alteraçÕes, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas a Prefeitura
Municipal de São Felix de Minas, sob pena de incorrer nas penalidades previstas
neste Edital;

5.2.3. ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - GNPJ: 01.6í3.12í10001-7'l
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5.2.4. ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na
Planilha de Preços, paÍa um período de 12 (doze) meses, expressos em
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tanto em algarismos e total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele
em caso de divergência;

5.2.4.1. considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado para o item

5.2.5. constar preço por item e valor total de cada item, em caso de divergência
entre os valores unitários e totais serão considerados os primeiros;

5.2.6. especificação clara e completa de todos os itens oferecidos, obedecida a
mesma ordem constante deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de
preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um

resultado;

5.2.7. todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta

incluem tOdos oS custos e despesas com taxas, impostoS, lucros, Seguros,

transporte, encargos sociais e demais obrigaçÕes necessárias e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

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

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

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

5.3. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame,

apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos

Consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou

defeitos capazes de dificultar o julgamento.

5.5. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante,

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos'

6 - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃo:

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

6.2. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da

habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.
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5.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile,
se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como
ilustração das propostas de preço.

7 - FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS

7.1. 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;

7.2. 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;

7.3. 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;

7.4. 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 prímeiro.

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

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

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

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

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

7.10. lndependentemente de declaração expressa, a simples apresentação das
propostas, implica em submissão a todas as condiçÕes estipuladas neste edital e
seus anexos, sem p§uízo da estrita observância das normas contidas na legislação
federal mencionada no preâmbulo deste edital.
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I - DOCUMENTOS DE HABTLTTAÇÃO:

8.í. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto edital
e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

8.2. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica:

8.2.1. copia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de
empresa individual;

8.2.2. registro comercial, no caso de empresa individual;

8.2.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por açÕes,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

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

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

8.3. Documentação Relativa à Habilitação Fiscal:

8.3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da

mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado;

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

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

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

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

8.3.6. Copia do Alvará de localização e funcionamento, do ano vigente;

8.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

8.3.8. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
catorze anos, conforme modelo do anexo deste edital.
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8.4. Qua I ificação econômico-fi nancei ra e técn ica :

8.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distri
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no dot

pessoa física.
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8.5. Disposições Gerais da Habilitação

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

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

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

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

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

8.5.6. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de

sua interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à

licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a
autoridade competente da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, para
homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipotese de existência
de recursos, os autos serão encaminhados à Assessoria Jurídica para apreciação e
parecer, na sequência serão devolvidos ao Pregoeiro, e em caso do não provimento,
adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e
decisão quanto à contratação.

9 . JULGAMENTO

9.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao
critério do menor preço por item.
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9.1.1. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope n'. 01 - Proposta, julg
e classificando-as pelo menor preço por item.

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

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

9.1.2.L Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de
negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio

obtido na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço

apurado na pesquisa de mercado.

9.í.3. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos

apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em

primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente

Edital.

9.2. Etapa de Classificação de Preços:

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

9.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes

apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente

licitação e os respectivos valores ofertados.

9.2.3. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, êffi ordem

crescente, de todas as licitantes.

9.2.4. O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço para cada item, e aquelas

licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em

até 1 Oo/o (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores
participem dos lances verbais.

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

condições definidas no subitem anterior, ao Pregoeiro classificará as melhores

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

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

irregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a

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

9.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os

lances verbáis1, a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da

proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente,
em ordem decrescente de valor
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9.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa
e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por
documentação de habilitação será aberta após a realização de lances de
itens previstos neste edital.
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9.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando

convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas
posteriores de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta

registrada para classificação, na final da etapa competitiva.

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

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

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

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

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

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

9.2.í6. Em caso de divergência entre informaçÕes contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

1O . RECURSOS ADMINISTRATIVOS

í0.í. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame,
qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais
no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

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

í0.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
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í0.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franq da aos
interessados na Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, na Rua Frei lnocêncio,
n'236 - centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação;

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

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

íí - coNDtÇÕES CONTRATUATS

íí.1. As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Prefeitura
e a licitante vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preço e
futuro Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus
Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.

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

11.3. O pruzo estipulado no subitem 1 1 .2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.

11.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de
Preço ou Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e,

assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo
o respectivo licitante declarado vencedor.

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

í2 - PREÇO E DO REAJUSTE

í2.í. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste
edital, fixo e irreajustável.

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

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

13 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO

13.1. 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.

13.2. 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.

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

í4 - FORNECIMENTO/ENTREGA

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

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

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

í4.3. Entregue o material, esse será recebido:

l. Provisoriamente - Pelo Município ou pelos lnteressados, conforme o caso, para

efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação e
na forma estabelecida no Termo de Referência;

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

14.4. Fica assegurado ao Município e/ou aos Interessados, o direito de rejeitar, no
todo ou em parte, as aquisições entregues em desacordo com as especificaçÕes
exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a
substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 02 (dois) dias.

14.5. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, as partes dos materiais desta contratação em que se
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verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais emp
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ou
da execução dos fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de

í4.6. A entrega dos materiais licitados se dará na sede do Município, por conta da
empresa vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pelo Setor de
Compras.

í4.7. Alem da entrega no local designado pelo Município, deverá (ão) a(s) licitante(s)
vencedora(s) tambem descarregar e armazenar os materiais, nos locais indicados
pelo Setor de Compras, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais
danos causados aos mesmos no transporte e descarga.

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

í5 . PAGAMENTO

í5.1. 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.

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

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

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

í6 - OBRTGAçOES DAS PARTES

16.1. Alem das obrigaçôes resultantes da observância da Lei 8.666/93, são
obrigaçÕes da CONTRATADA:

16.1.í. Entregar com pontualidade os objetos solicitados

16.',.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através
da Fiscalizaçáo, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;

í6.í.3. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos materiais,
objeto da presente licitação;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - rel.: (33) 32Ír11lli;&=rtr35.275-000 - CNPJ: 01.613.'t21to0o1-71
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16.1.4. Manter todas as condiçÕes de habilitação exigidas na presente I

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

16.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a

CONTRATADA;

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

AS

16.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer debitos de sua responsabilidade;

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

17 - PENALIDADES

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

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

17.2.1. advertência;

17.2.2. multa de 1Oo/o (dez por cento) do valor do contrato;

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

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

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

17.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razáo de
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32Íi"1la,l;S=rr;r35.275-000 - CNPJ: 01.613jt21rco01-71 p
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por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

-:L
a

17.5. As multas de que trata este capítulo deverão ser recolhidas pelas
adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada
pelo Município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação,
ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

í8 - rMpuGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO

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

í8.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.

í8.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame.

19 - USUÁRrOS DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS:

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

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

19.2. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços,
observadas as condiçÕes nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

í9.3. O Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas será o
orgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de
Preços decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos orgãos
usuários, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos, respeitando-se a
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos.
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19.4. Somente quando o primeiro licitante registrado para o item ating imite de
fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços é que será indicado o
segundo, e assim sucessivamente, podendo ser indicado mais de um ao mesmo
tempo, quando o quantitativo do pedido for superior à capacidade do licitante da vez.

20 . CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

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

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

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

21 . VIGÊNCIA

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

22 - CANCELAMENTO DO REGTSTRO DE PREçOS.

22.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado

22.1.1. A pedido, quando

22.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

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

22.1.2. por iniciativa do Município, quando

22.1.2.1. O Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

22.1.2.2. O Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação;

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613J2110001-71
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22.1.2.4. o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

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

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

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

23 - DTSPOSTçÕES GERATS

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

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

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

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

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

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

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - cêntro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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23.8. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Mantena - MG,
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ir
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

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

23.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro

23.11. Fazem partes integrantes deste edital:

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

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas , 20 de setembro de 2021

Wilson F
P
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Anexo !

Descrição dos pisos de concreto pré-moldado, meio-fio e pó de pedra a serem
utilizados na pavimentação de vias públicas do Município de São Félix de Minas
MG.

Prefeitura Municipalde São Felix de M G,20 de setembro de 2021

Wilson
Pres

Leonardo
nte da CPL

Rua Frei lnocêncio, 236- centro - Te].: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.6í3.12110001-71
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Item Descrição UNID Quat
Valor Médio

UniÉrto
Valor Médio

Total

1

BLOCO SEXTAVADO calçamento 25X25X08, Os

bloquetes deverão atender a norma NBR 9781 e
possui resistência de 35 MPA.

M2 7.500 41,33 309.975,00

2

BLOCO UNISTEIN calçamento I cm, Os bloquetes
deverão atender a norma NBR 9781 e possui

resistência de 35 MPA.

M' 3.750 4'|.,33 154.987,50

3
MEIO-FIO de concreto 100x30x10 cm, deverá
possuir resistência mínima de 250 kqf/cm2.

UN 3.000 21,30 63.900,00

"EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
í.aft.48, inc, I da LC í2312006)"

4
PÓ DE PEDRA - material usado para calçamento
de piso pré-moldados e paralelos. M3 '1.000 71 67 7í.670,00

.'COTA RESERVA 25% EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (aÉ.48, inc. lll da LC 123/2006)"

5

BLOCO SEXTAVADO calçamento 25X25X08, Os

bloquetes deverão atender a norma NBR 9781 e
possui resistência de 35 MPA.

M' 2.500 41,33 í03.325,00

6

BLOCO UNISTEIN calçamento 8 cm, Os bloquetes
deverão atender a norma NBR 9781 e possui

resistência de 35 MPA.

M' 1.250 41,33 5í.662,50

7
MEIO-FIO de concreto 100x30x10 cffi, deverá
possuir resistência mínima de 250 kgflcm2.

UN 1.000 21 30 2í.300,00

776.820,00

:i/
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LIGITATORIO No: 40t2021
PREGÃO PRESENCIAL NO: 3812021

OBJETO: Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses,
para eventual aquisição de pisos de concreto pré-moldado, meio-fio e pó de pedra a
serem utilizados na pavimentação de vias públicas do Município de São Felix de
Minas MG.

TDENTTFTCAÇÃO DA PROPONENTE

Nome Fantasia
CNPJ:

Razão Social

Cidade
Endereço:

CEP:
Bairro

Telefone Fax

Banco: No Conta No Agência. _ Nome da Agência'. _
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Representante Legal CPF RG

Valor total da proposta:
Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.1211000í-71
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Item Descrição UNID Quat Valor Unitário Valor Total

1

BLOCO SEXTAVADO calçamento 25X25X08, Os

bloquetes deverão atender a norma NBR 9781 e

possui resistência de 35 MPA.

M'

2

BLOCO UNISTEIN calçamento 8 cm, Os

bloquetes deverão atender a norma NBR 9781 e
possuiresistência de 35 MPA.

M2 3.750

3
MEIO-FIO de concreto 100x30x10 cm, deverá
possuir resistência mínima de 250 kqf/cm2.

UN 3.000

"EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
(art.48, inc. I da LC í2312006)"

4
PÔ DE PEDRA - material usado para calçamento
de piso pré-moldados e paralelos. M3 1.000

"COTA RESERVA 25% . EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL - (art. 48, inc. lll da LC 123/2006)"

BLOCO SEXTAVADO calçamento 25X25X08, Os

bloquetes deverão atender a norma NBR 9781 e
possuiresistência de 35 MPA.

M2 2.500

b

BLOCO UNISTEIN calçamento I cm, Os

bloquetes deverão atender a norma NBR 9781 e
possui resistência de 35 MPA.

M2 1.250

7
MEIO-FIO de concreto 100x30x10 cm, deverá
possuir resistência mínima de 250 kgflcm2. UN 1.000

TOTAL

p

7.500

Â
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Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que:

.Submete-se a todas as condições do Edital de Pregão Presencial para Registro de

Preços No: 38/2021 e seus respectivos anexos;

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

oA entrega dos materiais deverá acontecer na sede do Município contratante.

.A validade da proposta é de 60 dias.

de 2021

Carimbo GNPJ/MF - Assinatura e identificação do Representante Legal

Rua Frei lnocêncio, 236 - cêntro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.6í3.12110001-71
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ANEXO ilt

DEcLARAçÃo DE rNExrsrÊrcn DE FATo SUpERVENIENTE E DE
cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABrLrraÇÃo

A empresa

no

inscrita no CNPJ ou CPF sob o

, com sede (endereço completo da sede da

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

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

os requisitos habilitatórios no Pregão Presencial para Registro de Preços No:38/2021

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

ocorrências supervenientes.

de de 2021,_

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - GEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www. saofel ix. m g. gov. br

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



§ào rÊLrx
t}E MINA§

t:";.. -Jay

ANEXO IV

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO No:40/202í
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGTSTRO DE PREÇOS No:38/202í

(Papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO

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

., inscrito no CNPJ no .., por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) . ......, portador (a) da

Carteira de ldentidade n' e do CPF no ...

DECLARA, para fins do dispostos no inc. V do art.27 da Lei n' 8,666, de junho de

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

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

menor de dezesseis anos.

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

de de 2021.

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - GEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.6í3.121lOOOl-71
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ANEXO V

pRocEsso ADMrNrsrRATrvo DE ltcrraÇÃo No: 40t2021
pnecÃo eRESENcTAL eARA REGtsrRo DE pREÇos No: 38/2021

CREDENCIAMENTO

PRocuRnÇÃo

A (nome da proponente) , CNPJ no com

sede à lo _, Bairro cidade , neste ato

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

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

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

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

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

Processo Licitatorio No 4012021, na Modalidade Pregão Presencial para Registro de

Preços No: 38/2021, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-

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

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

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

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

e valioso.

de de

(Reconhecer firma)

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

ANEXO VI

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12'l10001-71
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MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No /,2021.

pRocEsso ADMrNrsrRATrvo DE lrcrreÇÃo No: 40t2021.
pnecÃo PRESENcTAL No: 3gr2o21

pReÂlttleuto

Aos _ dias do mês de de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São
Félix de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços,
conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial No _12021 do respectivo
resultado homologado, publicado em l_12021, que vai assinada pelo Prefeito do
Município de São Félix de Minas e pelo representante legal do licitante classificado
para registro de preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas
regras e condições constantes do Processo Licitatorio em epigrafe e nesta Ata de
Registro de Preços.

O MUNICípIO oe SÃO rÉllx DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob
o no.01 .613.12110001-71, com sede na Rua Frei Inocêncio, 236 - centro, nesta
cidade, CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos
Alexandre Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no CPF no

115.661.376-08, residente neste município, adiante denominado simplesmente
MUNIcíPto e oRGÃo ceneNctADoR Do REG|STRo DE pREÇoS e de outro
lado, a empresa.adjudicatária nos itens abaixo doravante denominada simplesmente
COMPROMISSARIA, com base no Processo de Licitação No:40/2021, Pregão para
Registro de Preços No:38/2021, e de conformidade com Lei Federal no. 10.520102;
Lei Federal n.o 8.666/93 e Lei Complementar no. 12312006 e posteriores alterações,
observadas as cláusulas e condiçÕes seguintes:

1DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste
Município, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a
seguir relacionado.

1.'l Fornecedor

Empresa CNPJ no. _, com sede à Rua _, CEP: _,
telefone: (-) fax: (-) representada por S(a). _,

(nacionalidade e estado civil), residente e domiciliado(a) em
RGn SSP/-, CPF N

cLÁusuLA PRIMEIRA - OBJETO E FTNALTDADE - O objeto deste instrumento é
o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
eventual aquisição de pisos de concreto pré-moldado, meio-fio e po de pedra a
serem utilizados na pavimentaçâo de vias públicas do Município de São Felix de
Minas MG, especificados no quadro, Anexo l.

1.í. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as necessidades da
Administração Direta do Município de São Félix de Minas, para eventual aquisição t:)
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de pisos de concreto pré-moldado, meio-fio e po de pedra a serem utilizados na
pavimentação de vias públicas do Município de São Felix de Minas MG, de acordo
com as especificações, quantitativos e condições constantes no Edital e seus
Anexos.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA - AcRÉSclMo - Na hipotese 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.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - FORNECIMENTO - Sempre que necessitar, ao longo de
todo o período de validade da Ata de Registro de Preço o Município convocará o
Compromissário Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe
os instrumentos por ela pretendidos.
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clÁusul-A oITAVA - oRDEM DE FORNECTMENTO - As ordens de fornecimento
ou instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão
consideradas, para todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente
compromisso.

CLÁUSULA NONA ESPECIFICAçOES As ordens de fornecimento ou
instrumento equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:

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

CLÁUSULA DÉCIMA - CONVOCAçÃO - Será facultada ao Município convocar o
Compromissário Fornecedor pa'a aperfeiçoar tantos contratos acessórios de
fornecimento quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades,
respeitado o disposto na Cláusula Quarta.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PREçO E DAS cONDIçÕES DE PAGAMENTO
- Os valores dos pisos de concreto pré-moldado, meio-fio e pó de pedra serão os
constantes da proposta do vencedor e os registrados na Ata de Registro de Preços,
conforme Anexo I desta Ata.

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

cLÁusuLA oÉctrrla TERcEIRA ATUALtzAçÃo FtNANcETRA, Do
CONTROLE E DA REVISÃO 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORNECIMENTO - O fornecimento do objeto do
presente compromisso de fornecimento deverá ser realizado pelo Compromissário ,íiilt"

Rua Frei rnocêncio, 236 - centro - rel.: (33) 
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Fornecedor de acordo com ordem de fornecimento, obedecidas às in çoes
relativas a dia, horário e demais condições.

14.1 - O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, contados da

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

cLÁusuLA DÉctMA QUTNTA - INSPEçoES 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.

cLÁusuLA DÉctMA sExTA - ESPECIFIGAçoES - Estando os materiais em

desacordo com as especificações e condições detalhadas no Edital, na Ata de
Registro de Preços e na proposta o Compromissário Fornecedor deverá retira-los do

local onde se encontrarem aÍmazenadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da

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

cLÁusuLA DÉctMA sÉTtMA - SUBcoNTRATAÇÃo - Não será admitida, a

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

cLÁusuLA DÉctMA otrAVA - sANÇoEs ADMINISTRATIvAS - o atraso na

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

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

GLÁUSULA VIGÉSIMA - DA lNExEcUÇÃO - A inexecução total ou parcial do
presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sanções
contra Comprom issário Fornecedor:
20.1. Advertência;
20.2. Multa;
20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12'ttOOOl-71
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21.1. O atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à mora

de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso;

21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à

multa de 10% (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;
21.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao

devido sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5o/o do valor total

estimado para o presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do

estabelecido.
21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento

administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditorio e
ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes;
21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário

Fornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.
21.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.

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

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

CLÁUSULA 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 - vtNcuLAÇÃo Ao EDTTAL - Para efeitos
obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de
Preços No:38/2021, 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 QUINTA - FORO - Para todas as questÕes pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena -
MG, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: O'!..613.121t0O01-71
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Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, _ de

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

Órgão Gerenciador

TESTEMUNHAS:

3,

e 2021.

COMPROMISSARIO

Nome

CPF:

Nome

CPF:

ANEXO VII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Licitatório No:40/2021

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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Pregão Presencial Para Registro de Preços No:38/2021
Termo de Contrato Administrativo No: 12021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNTCÍpIO Oe SÃO rÉlrx DE MINAS-
MG E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA

PARA FINS DE REGISTRO DE
REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL
AQUTSTçÃO DE prSOS DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, MEIO.FIO E PO DE PEDRA A SEREM
UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
PUBLICAS DO MUNICíPIO DE SÃO TÉUX DE
MINAS MG, NOS TERMOS DO EDITAL DO
PREGÃO No:38/202í.

O MUNIcíplo oe SÃO rÉllx DE MINAS - MG, Estado de Minas Gerais, CNPJ:
no.01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio, 236 - centro, nesta cidade,
CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Sr. Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no CPF no 1 15.661.376-08,
residente neste município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de
outro lado, a empresa inscrita no CNPJ/MF sob o no

localizada na(o)
neste ato representada pelo seu

_J$

Sr
portador da Carteira de ldentidade no _, expedida pela SSP/_,
CPF no doravante denominada CONTRATADA, e de acordo com
o constante no Processo Licitatório N9 4012021, referente ao Pregão Presencial para
Registro de Preços No: 3812021, resolvem celebrar o presente Contrato, para
eventual aquisição de pisos de concreto pré-moldado, meio-fio e po de pedra a
serem utilizados na pavimentação de vías públicas do Município de São Felix de
Minas MG, em conformidade com o disposto na Lei no 10.52012002, na Lei
8.666/1993, nas demais legislaçÕes pertinentes, em suas alteraçôes posteriores, ou
em outros dispositivos legais que vierem a substituí-los, que as partes se sujeitam a
cumprir, mediante as cláusulas e condiçÕes estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente contrato, o
Registro de Preços para eventual aquisição de pisos de concreto pré-moldado, meio-
fio e po de pedra a serem utilizados na pavimentação de vias públicas do Município
de São Felix de Minas MG, conforme especificados na cláusula quinta deste
instrumento contratual :

1.1 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital
de Licitação do Pregão Presencial No:38/2021, incluindo seus Anexos, e a Proposta
da CONTRATADA, datada de _l_12021, bem como seus anexos, e demais
elementos constantes do Processo Administrativo de Licitaçáo No:40t2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUçÃO
contratação de execução de obra ou serviço, não se r

execução citados no inciso Vlll do art. 60 da Lei no 8.666/93.

Por não se tratar da
aplicam os regimes de

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - GEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613..t21IOOO1-71
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clÁuSULA TERCEIRA - vlCÊNCn - o contrato vigerá da data da su
até a 31 de dezembro do corrente ano.

t{

inatura

CLÁUSULA QUARTA - EFICÁCIA - O presente contrato só terá eficácia depois de
aprovado pela autoridade competente e após a publicação de seu extrato no Órgão
Oficial.

4.1 - lncumbirá à Prefeitura de São Félix de Minas, providenciar, às suas expensas,
a publicação do extrato do contrato no Órgão Oficial, sendo o mesmo procedimento
será adotado para eventualtermo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - PREçO - O presente contrato administrativo tem o valor de
R$ estando os materiais os abaixo

CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAçÃO - A cláusula de repactuação não se aplica
ao fornecimento objeto deste contrato.

CLAUSULA SÉflUA RECEBIMENTO O recebimento do fornecimento
parcelado de pisos de concreto pré-moldado, meio-fio e po de pedra a serem
utilizados na pavimentação de vias públicas do Município de São Felix de Minas MG,
objeto deste contrato será realizado nos termos do Edital do Pregão No:38/2021.

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO - O pagamento do fornecimento parcelado
de pisos de concreto pré-moldado, meio-fio e po de pedra a serem utilizados na
pavimentação de vias públicas do Município de São Félix de Minas MG, será
efetuado nos termos do Edital do Pregão No:38/2021.

CLÁUSULA NONA - GARANTIA - Para a execução do objeto do presente
contrato, a CONTRATADA está dispensada da apresentação de garantia.

cLÁusuLA DÉctMA - cRÉDtro oRÇAMENTÁRto - As despesas inerentes à
execução do objeto da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações:

DOTACÃO NOMENCLATURA FONTE

cLÁusuLA oÉcrua eRTMETRA oBRIGAçÕES DA coNTRATADA - As
obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital do Pregão No:
3812021e seus Anexos, bem como as dispostas abaixo:

11.1 - Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens
ofertados na licitação;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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11.2 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus
empregados d urante o fornecimento;

í 1.3 - Manter firme sua proposta durante o seu pruzo de validade;

11.4 - Entregar o fornecimento parcelado de pisos de concreto pré-moldado, meio-fio
e po de pedra a serem utilizados na pavimentação de vias públicas do Município de
São Felix de Minas MG, objeto do presente contrato nas especificaçÕes contidas na
cláusula quinta deste Contrato;

í 1.5 - Apresentar os documentos fiscais dos itens comprados em conformidade com
a legislação vigente;

11.6 - Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação exigidas no
Edital;

11.7 - Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigaçÕes no prazo
estabelecido pelo fiscal do contrato;

íí.8 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos
materiais fornecidos;

í 1.9 - Estar em situação regular junto à contratante;

11.10 - Comunicar imediatamente à fiscalização do Contrato qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento
deste contrato, para que sejam adotadas as providências necessárias;

11.11 - Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao
objeto do Contrato;

'11.12 - Nomear, em até 05 (cinco) dias úteis apos a assinatura do contrato, um
preposto responsável pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a
missão de garantir a adequada execução do contrato;

11.13 - Fornecer à CONTRATANTE, no mínimo, um número de telefone fixo, um
número de telefone móvel, um número de fax e um endereço de e-mail, objetivando
a comunicação rápida no que se refere à execução do presente contrato;

11.'|.4 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos pisos de concreto pré-moldado,
meio-fio e po de pedra a serem utilizados na pavimentação de vias públicas do
Município de São Felix de Minas MG, objeto deste Contrato, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de
seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a,
direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
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clÁusum oÉcrnne SEGUNDA - oBRroaçoes DA E.-As
obrigaçÕes da CONTRATANTE são aquelas previstas no Edital do Pregão
Presencial para Registro de Preços No:38/2021 e seus Anexos, bem como as
dispostas abaixo:

12.1 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;

12.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma disposta na
cláusula treze deste contrato;

12.3 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;

12.4 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA no pruzo máximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação.

cLÁUSULA DÉctMA TERcEIRA - FtscALIzAçÃo Do coNTRATo - A execução
do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da,
especialmente desig nados pelo (responsável pelo orgão contratante).

í3.1 - A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Felix
de Minas - MG e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

13.2 - A fiscalização do Contrato verificará se os materiais foram entregues de
acordo com as exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar:

13.2.1 - 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 Felix de Minas para o devido
pagamento;

13.2.2 - Em caso de não conformidade, será lavrado Termo circunstanciado de
Recusa dos materiais, que será encaminhado à CONTRATADA para adoção das
providências que se fizerem necessárias.

í3.3 - Quaisquer exigências da fiscalizaçáo inerentes ao objeto do Contrato deverão
ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

13.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o material entregue, se em
desacordo com os termos do Edital do Pregão No:38/2021.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - PENALIDADES - Peta infração das ctáusutas do
Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes penalidades:

14.1 - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigaçÕes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretam prejuízos significativos ao objeto da licitação;

14.2 - Multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para
o ORGÃO, ou seja, sobre Rg xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:
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14.2.1 - irregularidade das condições de habilitação e/ou do Sl caso a
irregularidade permaneça por mais de 15 (quinze) dias contados do recebimento de
notificação formal enviada pela CONTRATANTE;

'14.2.2 - atraso de até 10 (dez) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu
substituto;
14.2.3 - não fornecimento dos contatos exigidos no inciso XV!!l da cláusula décima
primeira do presente contrato;

14.2.4 - demais infrações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da licitação nem
prejuízos ao erário público;

'14.3 - Multa de 2,00o/o (dois por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para
o ÓnCÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.3.1 - paralisação do fornecimento por período de até 03 (três) dias úteis, mesmo
em caso de greve;

14.3.2 - atraso de 10 (dez) a 20 (vinte) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de
seu substituto;

14.3.3 - irregularidade das condiçÕes de habilitação, caso a irregularidade
permaneça por mais de 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação
formal enviada pela CONTRATANTE;

14.4 - multa de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação
para o ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.4.1 - paralisação do fornecimento por período de 03 (três) a 05 (cinco) dias úteis,
mesmo em caso de greve;

14.4.2 - atraso de mais de 20 (vinte) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de
seu substituto;

14.4.5 - demais infrações contratuais consideradas faltas médias, assim entendidas
aquelas que reduzam ou dificultem a produtividade de pelo menos um servidor da
CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo leve ao erário público;

14.5 - Multa de 7,00o/o (sete por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para
o ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.5.1 - paralisação do fornecimento por período de 06 (seis) a 10 (dez) dias úteis,
mesmo em caso de greve;

14.6 - Multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação
para o ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.6.1 - paralisação do fornecimento por período de 11 (onze) dias úteis a 30 (trinta)
dias corridos, mesmo em caso de greve;

14.6.2 - recusa a arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a
terceiros por seus empregados durante o entrega dos materiais ou causado pela má
qualidade dos materiais fornecidos;

14.7 - Multa de 15,00% (quinze por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação
para o óROÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos
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14.7.1 - paralisação do fornecimento por período de 31 (trinta e um) a
dias corridos, mesmo em caso de greve;

14.7.2 - demais infrações contratuais consideradas faltas graves, assim entendidas
aquelas que reduzam, dificultem ou impeçam a produtividade de pelo menos um(a)

divisão/serviço da CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo médio ao erário pÚblico;

14.8 - Multa de 20,00% (vinte por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação
para o ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.8.1 - paralisação do fornecimento por mais de 60 (sessenta) dias corridos,
mesmo em caso de greve;

14.8.2 - demais infrações contratuais consideradas faltas gravíssimas, assim

entendidas aquelas que impeçam a produtividade de mais de um(a) divisão/serviço
da CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo grave ao erário público;

14.9 - Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de
contratar com a União, por prazo de até 02 (dois) anos, pela inexecução parcial ou

total do Contrato, quando essa falta acarretar significativo prejuízo à realização das
atividades institucionais da CONTRATANTE e/ou ao erário público ou grave

descumprimento da legislação trabalhista e/ou previdenciária;

14.10 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública brasileira, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou

até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso III do artigo 87 da Lei no 8.666/93, por
inexecução total do Contrato que acarrete grave prejuízo ao objeto contratado ou por
apresentação de informação e/ou documentos falsos.

14.11 - As penalidades mencionadas no caput poderão ser cumuladas na forma do
disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

14.12 - O valor das multas aplicadas ou de eventual indenização deverá ser
recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação,
sendo que a aplicação de multa não impede e nem prejudica a aplicação das demais
sanções.

14.13 - Se o valor da multa ou eventual indenização não for pago, será descontado
do pagamento a que a empresa fizer jus, ou ainda, quando for o caso, será inscrito
na Dívida Ativa do Município, e cobrado judicialmente.

14.14 - No caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser
descredenciada por período igual ao da suspensão, sem prejuízo das multas
previstas e das demais cominaçÕes legais.

14.15 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação
de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva intimação.

CLÁUSULA DÉclMA QUINTA - RESCISÃO - O presente Contrato poderá ser
rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8.666/93,
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observado o estabelecido nos artigos 79 e 80 da mesma Lei, e notadame
casos abaixo:

nos

í5.í - Cancelamento ou revogação da Ata de Registro de Preços;

15.2 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçÕes ou prazos;

15.3 - O cumprimento irregular de cláusulas ou a lentidão no seu cumprimento,
levando a Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos
estipulados;

15.4 - O atraso injustificado do inÍcio do fornecimento, sem justa causa e sem prévia
comunicação à Administração;

í5.5 - A paralisação do fornecímento, sem justa causa e sem previa comunicação à
Administração;

15.6 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, de posição
contratual, bem como fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que
prejudique a execução do Contrato ou implique descumprimento ou violação, ainda
que indireta, das normas legais que disciplinam as licitações, com exceção dos
serviços mencionados no Termo de Referência;

15.7 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizat a sua execução, assim como as de seus superiores;

15.8 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do
Parágrafo Primeiro do Artigo 67 da Lei n.o 8.666/g3;

15.9 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

15.í0 - A dissolução da sociedade;

15.11 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa,
desde que prejudique a execução do Termo de Contrato;

15.12 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual
está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o Termo de Contrato;

í5.í3 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o diróito de optar pá|" .rspensão
do cumprimento de suas obrigaçôes até que seja norm alizada a situação;
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15.14 - A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou ,jeto para o
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como, das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

15.15 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada
impeditiva da execução do Termo de Contrato.

15.16 - No caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que estabelecem os
artigos 79 e 80 da Lei 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇOES - Este Contrato poderá ser alterado
na forma do disposto no art. 65 da Lei n.o 8.666/93, sempre por meio de Termo
Aditivo.

\- CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - cASoS oMtSSoS - Fica estabetecido que, caso
venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos
omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste
instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a
Lei n.o 8.666/93, aplicando a esses dispositivos, quando for o caso, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçÕes do Direito Privado.

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

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi
lavrado o presente Contrato, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.666/93, que, lido e
achado conforme, é assinado em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelas partes
contratantes, tendo uma via sido arquivada nas dependências da CONTRATANTE,
com registro de seu extrato.

'i' Prefeitura Municipal de são Félix de Minas - MG,....... de ........... . de 2021.

_ lJ,2_

MARCOS ALEXANDRE GONçALVES SORDTNE
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF

REPRESENT. DA EMPRESA
CONTRATADA

Nome

CPF:
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ANEXO VIII

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PNESENCIAL PARA
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