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(lnciso I do art. 48 da LC 123/06)

EDTTAL DE LTCTTAÇÃO

Processo administrativo de licitação: No: 5812021

Modalidade: Pregão Presencial: No: 5012021

Tipo de licitação: [t/lenor preço

Documento de origem: Termo de Referência

Unidade administrativa requisitante: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

Legislação aplicável: Lei Federal no. 10.520, de 17 de junho de2002, 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, Decreto Municipal no 16 de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a
modalidade de licitação Pregão Presencial no âmbito municipal, Lei Complementar no

021, de 10 de novembro de 2010, que "lnstitui o Estatuto Municipal da Micro e da
Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos no Código Tributário l/unicipal e
dá outras providências" e demais normas pertinentes, bem como pelas condições
estabelecidas no presente Edital.

Dia e hora para recebimento dos envelopes e início do credenciamento dos
participantes:22 de dezembro de 2021 às 09h00.

lnformações: Telefax (0xx33) 3246-9066 (Sr. Wilson Ferraz Leonardo), ou e-mail
licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br, onde pode ser consultado o Edital e obtido cópia

Local: Rua Frei lnocêncio, n" 236, Centro - Prefeitura tVlunicipal de São Felix de lt/inas
_ MG.

v í - PREÂMBULo:

í.í.O MUNICíPIO DE SÃO fÉllx DE MINAS por seu Presidente da CPL, designado
pelo Decreto Municipal No: 35, de 14 dejunho de 2021, publicado na mesma data, torna
público para ciência dos interessados que atendendo à solicitação da Secretaria
Municipal Agricultura e Meio Ambiente por meio do Termo de Referêncía, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial visando a contratação de empresa para
realizar atividades de natureza especializada, de nível superior, que envolvam
conhecimentos gerais e específicos da área de gestão ambiental, com ações
operativas, de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, analisar, avaliar,
vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos,
sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funçÕes necessárias ao
adequado funcionamento da administração municipal. Assinatura de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART; confecção de declaração de uso insignificantes do
PNHR; confecção de declaração não passível e Licenciamento Ambiental Simplificado
- modalidade Cadastro, Cadastro Ambiental Rural, Declaração de não passível de
licenciamento, especificados no Anexo I deste Edital

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.r (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 01.613.721/0OOt-71
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(lnciso I do art.48 da LC 123/06)

1.2. Ap resente licitação, cujo tipo é o de tipo menor preço, será integralmente co

eo

a

pelo Pregoe iro Sr. Fernando Paulino RoSa, assessorado por sua equipe de apoio e
regida pela Legislação acima citada e demais normas pertinentes em vigor, consoantes
às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos.

í.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerá no dia 22 de
dezembro de 2021às 09h00, sendo a abertura prevista para o mesmo horário e dia, na

Sede da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG, Rua Frei lnocêncio, no 236 -

Centro, Sala da CPL.

1.4. O tempo para concluir o credenciamento é faculdade do Pregoeiro, sendo que
qualquer documento faltante no credenciamento, desde que não venha prejudicar a

legalidade e legitimidade do certame, poderá ser lavrado no período do credenciamento,
sob pena de declaração falsa, desde que permitido pelo Pregoeiro.

1.5. Não caberá aos participantes da sessão manifestação de intenção de interpor
recursos durante o credenciamento, sendo facultada aos credenciados a manifestação
de interesse de interpor recurso no momento oportuno declarado pelo Pregoeiro.

1.6. Caberá ao Pregoeiro a decisão de suspender a sessão para concluir os trabalhos
de credenciamento, podendo retomá-la após conclusão dos trabalhos, não sendo
permitida a prorrogação do pruzo inicial definido para credenciamento.

í.6.í. Compete exclusivamente ao Pregoeiro decidir sobre a aceitabilidade de
propostas de lance até o valor definido pelo mesmo como exequível, podendo
condicionar a adjudicação do objeto após a comprovação da exequibilidade da proposta
conforme definido no Termo de Referência.

1.6.1.1. Serão desclassificadas as propostas de preços manifestamente inexequíveis,
assim consideradas pelo Pregoeiro, que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos são coerentes com o valor
ofertado e compatíveis com a execução do objeto, conforme condições especificadas
no Termo de Referência que integra este Edital.

1.6.2. Compete ao Pregoeiro definir interstício temporal para os licitantes ofertarem
lances entre um licitante e outro, bem como o valor entre a proposta em disputa e o
próximo lance, inclusive decidindo se permitirá o uso de celulares dentro da sala de
licitaçÕes.

1.6.3. Caberá ao Pregoeiro tomar quaisquer outras decisões rotineiras necessárias à
condução do certame.

2 . OBJETO

2.1. A licitação de que trata esse Edital tem como objeto a disputa de preços visando a
contratação de empresa para realizar atividades de natureza especializada, de nível
superior, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de gestão
ambiental, com ações operativas, de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar,
analisar, avaliar, vistoriar, periciai, dar parécer, ministrar .rrror-ã 'pãfó.tiã;":,m
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acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do S

funçÕes necessárias ao adequado funcionamento da administração municipal.
Assinatura de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; confecção de declaração
de uso insignificantes do PNHR; confecção de declaração não passívele Licenciamento
Ambiental Simplificado - modalidade Cadastro, Cadastro Ambiental Rural, Declaração
de não passível de licenciamento, especificados no Anexo I deste Edital.

3. DAS CON
CONCEDIDO
PREVISTOS

DrÇoES DE PARTTCIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO
AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
NA LEI COMPLEMENTAR NO. 12312006 E POSTERIORES

ALTERAÇÕeS.

3.1. Poderão participar deste Pregão Microempresas e Empresas de Pequeno
PoÉe:

3.1.1. que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,
constante deste edital e seus anexos, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 43,

§1o. da Lei Complementar no. 14712014, no que se refere à habilitação fiscal;

3.1.2. que desenvolvam em seu ramo de atividades o objeto desta licitação,
devidamente comprovado através de contrato social apresentando no ato de
credenciamento, nos termos do inciso I do art. 48, por se tratar de contratação de itens
cujos valores estão até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

3.í.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado
e preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que constarem na firma ou
denominação social as expressÕes "Microempresa" ou "Empresa de Pequeno Porte",
ou suas respectivas abreviaçÕes, "ME" ou "EPP", nos termos da LC 12312006;

3.1.4. Para efeito de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
nesta licitação, nos termos do art. 30, inciso l, da Lei Complementar no 12312006, sáo
considerados:

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

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

3.2.Évedada a paÉicipação de empresa:

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

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNP|: 01.613.121/OOOI-71
www. saoÍelix-m g. gov. br



tr§Âs p§lffi
O§ MINA§ 6z

EXCLUSIVO PARA M]CROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(lnciso I do art. 48 da LC 123/06)

3.2.2. que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso 'participe

v

do processo licitatorio, estará sujeita às penalidades previstas no arl. 97, parágrafo
único da Lei Federal 8.666/93;

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

3.2,4. que esteja reunida em consórcio ou coligação, pois consideramos que a formação
de consórcio prejudicaria o caráter competitivo do certame para esse objeto;

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

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

3.3. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, sendo que a Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatorio.

3.4. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitaçÕes
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alteraçÕes, licitantes que se enquadrem
em qualquer das exclusÕes relacionadas no art. 30 da referida Lei.

3.5. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia (exceto por fac-simile) autenticada por meio de
cartório competente, ou publicação em orgão da impressa oficial, ou ainda por cópia,
desde que acompanhada do original para conferência e autenticação pelo Pregoeiro.

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

3.6.1 Procuração Específica e RG, e em se tratando de sócio da empresa deverá
apresentar documento que comprove esta condição;

3.6.2 Envelope no í - Proposta de Preços;

3.6.3 Envelope no 2- Documentos de Habilitação.

4 - PROCEDTMENTOS ADMINISTRATTVOS QUE NORTEIAM A LlClrAÇÃO

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.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPz35.275-000 - CNPf: 01.613.121/OOOI-7L
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(lnciso I do art.48 da LC 123/06)

4.2. Não será aceita, em qualquer hipotese, a participação de licitante
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 o 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.

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

4.5. Após encerrados os procedimentos de credenciamento, o Pregoeiro receberá os
envelopes "proposta" e"documentação" e os seguintes documentos:

4.5.1. declaração que cumpre todos os requisitos de habilitação (Anexo ttt);

4.5.2. certidão ou declaração1soo pena de dectaração falsa) da licitante de que se enquadra
na condição de microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos moldes
do Anexo Vl deste Edital, em separado (fora do envelope de habilitação);

4.5.3. copia de documento pessoal do credenciado, com foto, sendo necessária a
apresentação do original para conferência do Pregoeiro;

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

4.6. Após a declaração do Pregoeiro de que os licitantes que compareceram no prazo
definido para o credenciamento encontram-se devidamente credenciados, serão
recebidos os envelopes de propostas e documentação.

4.6.1. 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.

4.6.2. Após 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.

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

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPI35.275-000 - CNPf: 07.613.121/0001-77
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4.6.3. O Pregoeiro procederá a classificação da proposta escrita de menor o

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).

4.6.3.í. 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.

4.6.3.í .1. 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.

4,7. 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.

4.8. 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.

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

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

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

4.11.Apos o encerramento da disputa do item, ocorrerá o julgamento da documentação
de habilitação com a abertura do envelope de habilitação.

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

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

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

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPI: 01.613.12\/0001-71
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razoabilidade, o Pregoeiro não poderá obrigar o licitante manter o valor e
adjudicar o item ofertado nessas condições, declarando-o fracassado.
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4.14. 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;

4.15. As atribuições do Pregoeiro de coordenar a sessão e manter a ordem deverá
observar o disposto na Lei Federal no. 10.520/02, conjugado com o Decreto Municipal
de regulamentação da Modalidade Pregão no âmbito Municipal;

4.16. 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 realizaçáo de todos os julgamentos, os motivos serão consignados em
ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente pelo
Pregoeiro.

4.17. 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.

4.18. 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.

4.19. 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
q uestionamento futu ro.

4.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes
"documentação de habilitação" não caberá desclassificar os licitantes por motivo
relacionado com a proposta, salvo em razâo de fatos supervenientes ou so conhecidos
apos o julgamento.

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

4.21. E facultada ao Pregoeiro, Controladora Geral ou aquém 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

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: OL.6L3.121/OOOI-71
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informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da

documentação;

4.22. 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 do item que integra o objeto deste Pregão

somente serão efetivadas:

4.23.L 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 habilitação" será
realizada sempre em sessão pública, devendo o Pregoeiro decidir o que deve constar
em ata circunstanciada da reunião, que será assinada pelo Pregoeiro, os licitantes
presentes e os demais presentes que manifestarem interesse.

4.24.1. 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 habilitação" dos licitantes classificados em

segundo e terceiro lugar ficarão em poder do Pregoeiro por 60 (sessenta) dias, após

esse prazo serão devolvidos.

4,25.L Os envelopes de "documentos de habilitação" dos demais licitantes, não
abertos, ficarão à sua disposição pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do
encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de
recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos
interpostos), após o que serão devolvidos pelo Pregoeiro.

4.26. Se o licitante estiver apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts.42 a 49 da Lei Complementar n.o 12312006, deverá apresentar declaração (Anexo

Vll) de que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME),

Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 30 da citada Lei e que não está
sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 40 deste artigo, ou certidão expedida pela

Junta Comercial comprovando sua condição, conforme artigo 1o e 8o da lnstrução
Normativa n' 103 de3010412007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio -

DNRC.

Obs; O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente, sob pena de responsabilização nos termos da lei.
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5. PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES

5.1. O Pregoeiro entra no processo por ocasião do credenciamento que é o início da
fase externa do processo, os atos anteriores serão autuados pela Comissão
Permanente de Licitação - CPL:

5.1.1. na entrega dos documentos de credenciamento, o Pregoeiro e os participantes
credenciados assinarão a lista de presença, como condição de efetivação do
credenciamento;

5.1.2. quando o Pregoeiro verificar que a documentação necessária ao credenciamento
foi colocada no envelope de documentação, deverá entregar o envelope ao
representante para a abertura, retirada do documento, fechamento e devolução ao
Pregoeiro, bem como exigir a lavratura de termo de proprio punho de declaração que
atenda os requisitos de habilitação do edital, declarar em documento de fax, que o
mesmo é fidedigno ao original, sob pena de declaração falsa.

5.2. O representante legal do licitante deverá apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar
seu credenciamento a partir do início da abertura da sessão de credenciamento que
será processada da seguinte forma:

5.2.1. Um representante devidamente munido de documento de outorga de poderes que
o credencie a participar do procedimento licitatorio podendo ofertar lances, junto com
documento de identidade ou outro equivalente com foto:

5.2.1.1. o representante deverá apresentar copia do estatuto ou contrato social onde
comprove a autoridade e competência do outorgante para os fins que se destina a
procuração.

5.2.2. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade
empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigaçôes em decorrência de tal investidura.

5.2.3. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, conforme preceitua o inciso Vll, art. 40, da Lei Federal no 10.52012002.

5.2.4. Declaração que fará uso dos benefícios de microempresa e empresa de pequeno
porte poderão ser assinada pelo representante legal da empresa (quando for o caso);

5.2.5. Declaração de inexistência de fato superveniente que impeça a empresa a
participar do certame.

5.2.6. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartorio
competente, pela CPL ou pelo Pregoeiro (ou seruidor especialmente designado para
tat).

5.2.7. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitanr., ,i)
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mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de p
documento equivalente.

5.2.8. O documento de procuração deverá dar plenos poderes ao credenciado para

formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor
recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar, em nome

da licitante, todos os atos pertinentes a este Pregão.

5.2.9. Cada licitante poderá conceder procuração para um
representará somente um licitante.

credenciado que

5.3. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar
a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos,
enfim, para representar a licitante durante a sessão de abertura dos envelopes
"Proposta" ou "Documentação de Habilitação" relativo a este Pregão.

6 - PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃo

6.í. A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados
à Prefeitura Municipal no endereço constante do preâmbulo desse Edital, em dois
envelopes devidamente identificados (timbre do licitante) e tendo como destinatário a

Comissão Permanente de Licitação.

6.í.í. Os envelopes poderão ser apresentados no local, dia e hora determinados nesse
Edital para o credenciamento, em 02 (dois) envelopes, sendo o primeiro constando as
propostas de preços e o segundo a documentação de habilitação, devidamente
fechados e lacrados.

6.1.2. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes dizeres

Envelope 0í - Proposta de Preços
Processo Licitatório No:58/2021
Pregão Presencial No:50/202 1

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas

Envelope 02 - Documentos de Habilitação
Processo Licitatorio No:58/2021
Pregão Presencial No:50/2021
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas

6.í.3. Quando a remessa dos envelopes for por meio dos correios deverá mencionar o
endereço completo da Prefeitura e mencionar como destinatário a Comissão
Permanente de Licitação.

7 - FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1. O envelope "Proposta Comercial" deverá conter a proposta impressa da licitante, ..

que deverá atender aos seguintes requisitos: /à
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - ret.: (33).3246e1r!.n;fil' 3s.27s-000 - CNPI: 01.613 .121/ooot-71 ({
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7.1.1. Ser apresentada em papel impresso, conforme arquivo fornecido
Municipal de São Félix de Minas, (modelo de proposta), assinado pelo

pe ura
ntante

\.,

legal da empresa, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas
ou entrelinhas, constando o preço unitário e o valor total dos serviços, expresso em
reais (R$), com 02 (dois) digitos apos a vírgula no valor unitário, em algarismos
arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser
rubricadas;

7.1.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer
outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da
proposta;

7.1.3. 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;

7.1.4. lndicar a razáo social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá prestar os serviços, objeto da

licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail) para

contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva, sendo que os dados
referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação;

7.'l.5.Prazo de início dos serviços será a partir da Ordem de Serviço expedida pelo

Senhor Prefeito.

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 o item do objeto do edital, será considerado o primeiro.

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

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

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

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

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

7.7.Ém 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

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: OL.6t3.121/OO0L'7L
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7.8. lndepend entemente de declaração expressa, a simples aprese das

propostas, implica em submissão a todas as
anexos, sem prejuízo da estrita observância
mencionada no preâmbulo deste edital.

condições estipuladas neste I e seus
das normas contidas na legislação federal

I - FORMALtzAÇÃo DE PREÇ9S çONSTANTES DAS PROP6STAS

8.1. O licitante deverá indicar o preço unitário e total do item da proposta, devendo já

estar inclusos os impostos, taxas, bem, assim, deduzidos quaisquer descontos que

venham a ser concedidos.

8.2. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será

de exctusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito

de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos, ressalvados os casos de

erros que levarão ao prejuízo do particular, sendo facultativa a desistência do item.

8.3. Somente será aceita cotação em moeda nacional, em algarismos e, de preferência,

também por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, desprezando-
se qualquer valor além dos centavos.

8.4. Os preços ofertados e registrados poderão ser revistos nos termos do art. 651, da

Lei Federal no. 8.666/93.

8.5. PRAZOS

8.5.í. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para recebimento e abertura dos envelopes de Proposta.

8.5.2. Caso os prazos de que trata a condição anterior não esteja expressamente
indicado na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de
julgamento.

8.5.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período

de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenÍa) dias, e caso persista o interesse do
Município, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual
prazo, no mínimo.

9 . ACEITABILIDADES DAS PROPOSTAS PELO PREGOEIRO

9.1. Não se considerará qualquer oferta de vantagens não previstas neste edital,
nenhum tipo de financiamentos, operação de crédito ou dilatação de prazo superior a
30 (trinta) dias da entrega, nos termos da alínea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei

Federal no. 8.666/93.

9.2. Não se admitirá proposta que apresentar preço global ou unitário simbólico, irrisorio
ou de valor zero, incompatível com o preço do balizamento de preço apresentado no

t Att. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas iustificativas, nos segurnÍes casos.'
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPI: O1.6L3.121/OOOL-7L

www.saofelix.mg.gov. br



se# ffiffiffiru
*ffi fr&§ffie§ qIârL.

\

\-

(lnciso I do art. 48 da LC 123/06)

Termo de Referência, ainda que esse edital não tenha estabelecido limites
exequibilidade de proposta.

9.3. O Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da

obediência às condições aquiestabelecidas e a decisão quanto às dÚvidas ou omissões
deste edital.

9.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecerde técnicos pertencentes ao quadro de pessoal

da Prefeitura, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão.

9.4.1. Para esclarecimentos de dúvidas conforme cláusula anterior, o Pregoeiro
suspenderá a sessão por tempo necessário aos procedimentos administrativos.

ío - DESCLASSIFTCAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO PREGOEIRO

í0.í. Apos a análise das propostas pelo Pregoeiro, serão desclassificadas, com base
no art.48, incisos I e Il da Lei Federal no. 8.666/93, as propostas que:

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

10.1.3. não atenderem às exigências contidas neste edital

10.2. Quando todas as Propostas Comerciais forem desclassificadas, o Pregoeiro
poderá fixar-lhes o prazo de I (oiÍo) dias úteis paru a apresentação de novas propostas
escoimadas das causas de sua desclassificação.

11 - JULGAMENTO E CLASSTFTCAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO PREGOEIRO

í 1.í. Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente,
a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Termo
de Referência e neste edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou

seja, fase de lances verbais, aquelas que atenderem plenamente os requisitos.

11.2. O Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de
03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados, ocorrendo quando não constatadas,
no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas na cláusula
anterior, conforme previsto na cláusula 4.6.3.1 e sub-cláusula 4.6.3.1.1 deste edital.

í 1.3. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a
classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços.

í í.4. Aceita a proposta de "Menor preço", será aberto o envelope de "documentação de
habilitação", contendo os documentos de habilítação da licitante que a tiver formulado, t-)
para confirmação das suas condiçÕes habilitatórias. fi?/
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11.4.L Será considerado como critério de aceitabilidade as condições de pagame nto,

confiabilidade, rentabilidade, normas específicas e demais regras definidas no Termo

de Referência e no Edital;

í í.5. O Pregoeiro deverá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de

menor preço, no sentido de que seja obtido melhor preço:

11.5.L se não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o
estimado pela Administração paru a prestação de serviços, não poderá o Pregoeiro
adjudicar o objeto para o licitante que não ofertar lance ou não negociar a redução de
valores inferior ao balizamento de preço constante do Termo de Referência:

11.5.1.1. quando ocorrer o fato acima descrito, o Pregoeiro encaminhará
justificadamente, o processo sem adjudicar o item em disputa para a autoridade
competente decidir sobre a homologação e adjudicação justificada;

11.5.2. mesmo após encerrada a etapa competitiva, ordenação das ofertas e exame,
quanto ao objeto e valor ofertado, da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro
lugar, ou seja, a de menor preço.

í 1.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo,
motivadamente, a respeito.

íí.7. Verificada que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste
edital e declarada habilitada, será o licitante declarado vencedor.

12 - CONDçÕES E CRtrÉRtOS DE DESEMPATE

12.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas, será efetuado
sorteio em ato público, para o qual serão convocadas todas as licitantes;

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

13 - DOCUMENTAçÃO Oe HABILITAçÃO

í 3.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser entregues em 01 (uma)
via, devidamente organizados, rubricados em todas as suas páginas por representante
legal do licitante ou preposto e preferencialmente acompanhando o rol dos documentos
entregues, devendo ser apresentados:

13.1.1. em original, ou cópia autenticada por Cartório, ou cópia não autenticada para
ser autenticada, mediante a exibição dos originais para autenticação por qualquer
membro da CPL ou Pregoeiro, em qualquer data até a data da abertura da sessão de
Credenciamento, definidá no preâmbulo desse Edital; ffi)
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(lnciso I do art. 48 da LC 1231061

19.1.2. os documentos de habilitação deverão estar no interior do envelope 02 (dois)já

autenticados quando do protocolo com o Pregoeiro logo após o credenciamento não

serão admitido autenticação de documentos no momento de conferência de

documentos de habilitação após a etapa de lances.

13.2. A documentação exigida deverá estar atualizada, legível e em condições de

análise por parte da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro.

í3.3. A documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente,

com o número do CNPJ e endereço respectivo, conforme abaixo:

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

13,3.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas
em nome da matriz;

í3.3.3. se o licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente.

13.4. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos orgãos da
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art.
35rda Lei Federal no. 10.522, de 19 de julho de2002, desde que sua veracidade seja
confirmada pela Comissão de Licitações, Pregoeiro ou equipe de apoio;

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

13.6. A documentação para fins de habilitação deverá ser inclusa no respectivo
envelope (envelope no 02 - documentos de habilitação).

í4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURíDICA

14.í. Cópia da cédula de identidade do sócio ou representante legalque possui poderes
para administração da empresa;

14.2. Copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

í4.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital do
domicilio ou sede do licitante, segundo seu ramo de atividade e compatível com o objeto

2Lei Federal no. 10.522, de 19 de julho de 2002...
Art. 35. As certidões expedidas pelos orgãos da administração fiscal e tibutária poderão ser emitidas pela intemet (rede
mundial de computadores) com as segurnÍes características:
I - serão válidas independentemente de assinatura ou chancela de seruidor dos órgãos emissores;
ll - serão instituidas pelo órgão emrssor mediante ato específico publicado no Diáio Oficial da União onde conste o
modelo do documento.
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contratual ou registro comercial, no caso de empresa individual (inciso vldo
ll do aft.29 da Leide Licitações)i

\
.- v?

c/c inciso
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14.4. Côpia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com as respectivas
alterações, se houver, devidamente registrado, êffi se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de
eleição dos seus administradores atuais, identificando o sócio administrador;

14.5. Copia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização paru
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

í4.6. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

í5 . DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FTSCAL E TRABALHISTA

í5.í. Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) demonstrando o CNAE das atividades compatívelcom o objeto
da licitação, obtido no site da fenda pública (http://www.receita.fazenda.gov.br);

í5.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS)
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF obtido junto ao site da Caixa Econômica
Federal;

í5.3. Prova de Regularidade para com aFazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa
da Dívida Ativa da União e Receita Federal), abrangendo inclusive as contribuiçÕes
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ns 8.212, de
24 de julho de 1991 ;

í5.4. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou
sede do Licitante;

15.5. Cópia da Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas de acordo com a Lei Federal
no. 12.440 de 07 de julho de 2011, obtida pelo site http://www.tst.jus.br/certidao;

í5.6. Copia do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento emitido pelo
Município da sede ou filial da empresa proponente, observada sua validade;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CBPt35.275-000 - CNP|: OI.6L3.L2L/OOOI-7L
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í5.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope
de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal, todavia, eventual
restrição poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, como
condição paru a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar no 123106 de 14
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de
2014.
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16 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - CEIRA

í6.í. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica,

ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, com data não
inferior a 60 (sessenta) dias.

í7 - DOCUMENTAçÃO RELATIVA A QUALIFICAçÃO TÉCNICA

17.í Prova de registro ou inscrição da empresa e de seu responsável técnico no órgão
competente;

17.2 Prova de vínculo do responsável técnico com a empresa licitante. O vínculo será
comprovado mediante apresentação de copia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social - CTPS e da ficha de registro de empregado ou instrumento vigente de contrato
de prestação de serviços, devendo a avença estar em plena vigência na data de
apresentação da proposta;

17.3 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características do objeto da licitação a ser demonstrada mediante apresentação
Certidão de Acervo Técnico - CAT de profissional, emitida pelo órgão competente em
nome do profissional pertencente ao quadro de pessoal da Proponente (sócio ou
diretores devidamente comprovados, funcionário com contrato de trabalho permanente
ou prestador de serviço autônomo com contrato vigente, na data de entrega da
proposta).

18 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

í8.í. O CRC - Certificado de Registro Cadastralemitido pela CPL do Município promotor
da licitação substituirá todos os documentos acima mencionados, sendo assegurado às
licitantes cadastradas o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada
até o início da sessão de credenciamento.

18.2. Juntamente com os documentos já mencionados deverão ser apresentados para
fins de Habilitação:

18.2.1. declaração de aceitação das condições do Termo de Referência, deste edítal e
de submissão às exigências legais, bem como de responsabilidade pela autenticidade
e veracidade dos documentos e informações apresentados - (Anexo lV);

18.2.2. declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXlll do art. 7.o da
Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos (Anexo V);

18.2.3. declaração de inexistência de fatos impeditivos, sob pena de declaração falsa
(Anexo IV);

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP:35.275-000 - CNPf : O1.613.L21/OOO1,-71,
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18.2.4. copia da declaração de enquadramento como microempresa,
pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar no 123106, alterada
pela Lei Complementar no. 14712014 (Anexo Vll).

í9 - JULGAMENTO E DESQUALIFICAÇÃO OOS DOCUMENTOS

19.1. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de
habilitação dos licitantes, mediante confronto com as condiçÕes deste edital, serão
desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui
estabelecidas.

í9.2. Conforme determina a Lei Federal no. 123106 alterada pela Lei Complementar no.

147t2014, será facultado a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
para comprovação da Regularidade Fiscal a apresentação de certidões com restrição,
sendo-lhe assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por mais 5 (cinco)
dias úteis contados a partir do termo da verificação da conformidade dos documentos
de habilitação com os requisitos do Edital, prorrogáveis por igual período, a critério da
autoridade competente (Prefeito)para regularização da pendência.

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

í9.3. A não regularizaçáo da documentação de regularidade fiscal, no prazo previsto,

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas

nesse Edital, sendo facultada ao órgão licitante convocar, as licitantes remanescentes
na ordem de classificação, parafazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado,
à aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com
o proponente para que seja obtido melhor preço, verificando em seguida sua
habilitação, ou revogar este Pregão.

20 - DrRErrO DE PETIÇÃO

20.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será facultada aos licitantes que
discordarem com algum ato praticado pelo Pregoeiro.

20.1.1. Ao final da sessão será aberta oportunidade motivada pelo Pregoeiro, aos
licitantes que se manifestarem interesse em interpor recurso, com registro em ata da
síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03
(três) dias úteis.

20.1.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, o acolhimento
de recurso impodará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

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

Rua Frei lnocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPz35.275-000 - CNPf : 01-613.12Í/0001-71
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(lnciso I do art. 48 da LC 1231061

20.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor ,oo
momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito do
licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora e despachar o processo

a autoridade competente para homologação e adjudicação ao vencedor.

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

20.3.1. julgamento das propostas;

20.3.2. habilitação ou inabilitação da licitante.

20.4. Caberá ao Pregoeiro manifestar preliminarmente sobre os recursos formais,
fazendo suas consideraçÕes e seu posicionamento em aceitar ou não o recurso e
reconsiderar suas ações:

20.4.1. a formalizaçâo do recurso deverá ser dirigida ao Pregoeiro, praticante do ato
recorrido, que os comunicará às demais licitantes para impugná-lo ou não,
apresentando consideraçÕes com suas contrarrazões, também, no ptazo de 03 (três)
dias úteis;

20.4.2. na comunicação aos demais licitantes o Pregoeiro poderá enviar copia de suas
considerações para auxiliar na análise dos recursos.

20.5. Será franqueada aos licitantes, sempre que esta for solicitada, vista dos autos na
Sala da CPL ou na Controladoria Geral do lt/lunicípio, no edifício-sede da Prefeitura,
sendo vedada a concessão de carga do processo a qualquer pessoa.

20.6. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra
suas decisões e ao Prefeito a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro.

20.7. Apos decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
o Prefeito poderá homologar o procedimento de licitação e determinar a contratação
com a licitante vencedora.

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

2í - ADJUDTCAÇÃO3 E HOMOLOGAÇÃO4

21.1, A prestação dos serviços correspondente ao objeto será adjudicado pelo
Pregoeiro, depois de atendidas as condições do Termo de Referência e o Edital.

3Adludicação é o ato pelo qual se atibui ao vencedor o objeto da ticitação para a subsequente efetivação do contrato,
em outras palavras, é a indicação do licitante vencedor conforme demonsfra os autos do processo.
aA homologação é o ato de controle pelo qual a autoidade superior confirma o jutgamento das propostas e ainda
concorda com os demais atos até então praticados pela comlssáo de licitação.
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21.2. A homologação será feita pela autoridade competente, obse
trâmites legais.

OS

22. COMPROMISSO ASSUMIDO NO CONTRATO

22.1. A unidade administrativa responsável pelos contratos e convênios convocatâ o

licitante vencedor, pelos meios viáveis (conespondência, e-mails, notificações), para

assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento

da convocação.

23 - OBRIGAÇÕES DO LICITANTE PARTICIPANTE DO CERTAME

23.í Constantes na Minuta do Contrato.

24 - OBRIGAçOES DO MUNICíPIO LICITANTE

24.í Constantes na Minuta do Contrato.

25 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LIGITAÇÃO

25.1. A prestação dos servíços será acompanhada e fiscalizada por servidor designado
para esse fim, representando a municipalidade, podendo contar com apoio técnico de
profissional ou empresa habilitada.

25.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a prestação dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das
faltas observadas.

25.3.As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscaldo contrato
deverão ser solicitadas aos seus superiores @estor do contrato - Secretário Municipal) êtn
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

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

2S.S.lndependente da indicação do fiscal do contrato compete à Controladoria Geral
do Município exercer a fiscalizaçãosda execução do contrato oriundo do processo,
podendo determinar regularização de quaisquer atos que atestar inconformidade ou
solicitar o cancelamento da ata ou rescisão do contrato quando verificada em auditoria
irregularidades que ensejar ilegalidade dos atos praticados.

26 . CONFERÊNCh DOS DOCUMENTOS FISCAIS

s Lei Federat no. 8.666/93..
Att. 1 13. O controle das despesa s deconentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo
Tibunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os óIgâos rnÍeressados da Administração
responsáveis pela demonstração da tegalidade e regulaidade da despesa e execução, nos termos da Constituiçao e /)
sem prejuízo do sr'sfema de controte intemo nela previsto W/

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNP|: 01.613.121/000l-71 Wrww.saofelix.mg.gov.br //
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26.1. O ato de conferir os documentos fiscais (nofas fiscais/faturas) refere à prestàção

dos serviços caberá ao fiscal do contrato, não existindo o contra, caberá ao chefe da

unidade ádministrativa solicitante ou outro servidor designado para esse fim, pela

autoridade competente.

27 - CONDIçOES E FORMA DE PAGAMENTO

27.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias úteis do mês subsequente ao da

execução dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscallfatura para a liquidação

e pagamento da despesa, previamente será emitido nota de empenho.

27.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua
apresentação valida.

27.3 O pagamento será feito através de cheque nominativo ou depósito bancário em
conta corrente em nome da contratada.

27.4 Nenhum pagamento será efetuado á licitante vencedora, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a
alteração de preços ou compensação financeira.

27.5 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçôes serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10(dez) dias após a data de sua
apresentação valida.

27.6 O pagamento será feito através de cheque nominativo ou depósito bancário em
conta corrente em nome da contratada.

27.7 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a

alteração de preços ou compensação financeira.

27.8. O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da licitante
vencedora junto à Fazenda Nacional que abrange a Seguridade Social - (INSS) e ao
FGTS.

28 - PRESTAÇÃO E CONTRAPRESTAçÃO DO OBJETO

28.1. Para cada prestação exigida pela Municipalidade haverá uma contraprestação
correspondente e equivalente ao prestador de serviço contratado, configurado o
interesse do Município, o valor inicial poderá ser aumentado ou suprimido até o limite
de 25o/o (vinte e cinco por cento) do total do contrato, conforme dispostos nos §§ 1o e 20

do art. 656 da Lei Federal no 8.666/93;

6Art. 65. Os confraÍos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos segurnfes casos.'

§ ís O contratado fica obigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões gue se
fizerem nas obras, servços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no
caso pafticular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos.
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28.2. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

28.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta

condição, exceto aS SupreSSÕeS resultantes de acordo entre aS partes.

29 - PENALIDADES

29.1. Pela inexecução total ou parcialdo objeto deste certame, a municipalidade poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sançÕes:

29.1.L multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de
fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10o/o

(dez inteiros por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

29.1.2. multa de 1Oo/o (dez inteiros por cento) sobre o valor total da nota de empenho,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15

(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

29.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com o Município, pelo pruzo de até 5
(cinco) anos, garantido o direito previo da citação e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

29.2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação;

29.2.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;

29.2.3. comportar-se de modo inidôneo;

29.2.4. fizer declaração falsa;

29.2.5. cometer fraude fiscal;

29.2.6. falhar ou fraudar na execução do contrato.

29.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará
sujeita às penalidades tratadas no item anterior:

29.3.1. pela prestação dos serviços desconforme com o especificado e aceito;

29.3.2. pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Edital no Termo
de Referência.

29.4. Além das penalidades citadas, o licitante cadastrado ficará sujeita, ainda, no que
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei Federal no. 8.666/93.

§ ? Nenhum acréscimo ou supressáo poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anteior, salvo: (...)
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPt35.275-000 - CNPI: O1..6L3.LZ1/O0Ol-71
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29.5, Comprovado impedimento ou reconhecida
aceito pela municipalidade, em relação a um dos
ficará isento das penalidades mencionadas.

- ,L!

cado e
ncedor

força maior, devidamente
eventos arrolados, o licita

29.6. A sanção de impedimento de contratar com a municipalidade e declaração de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser
aplicadas à licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

30 - TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO E SEUS ANEXOS

30.í. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de
ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

30.2. Caberá à Comissão Permanente de Licitação, com auxílio da Assessoria Jurídica
(que aprovou o Editaf) decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas da data do recebimento da petição.

30.2.1. a impugnação só será considerada procedente quando na sua formalizaçâo
conter, no mínimo:
30.2.1.1. motivos que levaram impugnar o ato convocatório;
30.2.1.2. finalidade que se busca com a prática do ato;
30.2.1.3. fundamentação legal e as regras que foram desobedecidas.

30.3. Quando acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realizaçáo das sessões nele previstas.

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

30.5. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser
comunicada ao Pregoeiro para ter ciência do ocorrido.

30.6. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão
sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e
abertura dos envelopes "proposta" e "documentação de habilitação".

TLei Federal no. 8.666/93
AÍt.38. (...).
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem
ser previamente examinadas e aprovadas por assess oia jurídica da Administração. "" " "" ' 

/t7
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31 - DISPOSIçOES GERAIS E FINAIS

3í.í. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não

se admitirá, dúrante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas

à pessoa do Pregoeiro, ou Controladoria Geral do Município ou à Equipe de Apoio,.a

qualquer título quê seja ressalvada a hipótese de requisição, pela proprio Pregoeiro, de

especialistas visando ao exame de dados, informações ou documentos'

31.2. A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das

documentações e das propostas dos ofertantes, poderá proceder a alterações

concernentes a essa licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo

a todos os interessados que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado, em sendo o

caso, adiar a data do recebimento das documentações e propostas.

3í.3. As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatorio serão de

exclusiva responsabilidade do ofertante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer
indenização da Administração.

31.4. As omissões porventura existentes neste Edital serão sanadas pela Comissão
Permanente de Licitação, observadas as disposições legais e regulamentares
pertinentes, bem como diretrizes expedidas pelos órgãos que se constituírem fontes de

recu rsos financiadores.

3í.5. A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado
conhecimento de quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimento de
dúvidas e suas respectivas respostas, através de publicação no quadro de avisos da
Prefeitura e e-mail do licitante, que passarão incontinentes a integrar ao processo.

31.6. A critério da Administração esta licitação poderá

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

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

31.7. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte

31.7.1. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei
Federal no. 8.666/93;

31.7.2. a nulidade do procedimento licitatório induz a do empenho, ressalvado o
disposto na condição anterior;

31.7.3. no caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPz35.275-000 - CNP|: 01.613.127/OO01-71
www. saofelix. mg. gov. br
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(lnciso I do art. 48 da LC 1231061

31.8. As notificaçÕes necessárias relativas a esta licitação, bem como a div

k-_

ode
resultados de cada fase, poderão ser procedidas via protocolo ou por meio de correio
eletrônico, (e-mail) ou fax, em número fornecido pela empresa, sendo o comprovante
de leitura/transmissão anexado aos autos, ou ainda através de publicação no órgão
Oficial do Município, qual seja, Q.A.P.

32 - ANEXOS INTEGRANTES AO ATO CONVOCATORIO

32.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos

Anexo I - Copia do Termo de Referência/Projeto Básico;

Anexo ll - Modelo de Proposta;

Anexo lll - Declaração de inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos
requisitos de habilitação;

Anexo lV - Declaração de atendimento ao art.27, V da lei n" 8.666/93 e alterações;

Anexo V - Modelo de Credenciamento (Procuração);

Anexo Vl - Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte;

Anexo Vll - tt/inuta de Contrato Administrativo.

33 . FORO COMPETENTE

33.í. Fica eleito o Foro da Comarca do Município - Mantena, promotor da licitação com
prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciação judicial
de quaisquer questões resultantes deste Edital.

Prefeitu ra t\I u n icipal de São Felix de Minas - 09 de dezembro de 2021

Wilson Leonardo
Presidente da CPL

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP:35.275-000 - CNPf: OL.6L3.l2l/OOOI-71
www. saofelix. mg. gov. br
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(lnciso I do art. 48 da LC 123106)
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊITICIRIPROJETO EÁSICO

1. OBJETO:

1.1 Contratação de empresa para realizar atividades de natureza especializada, de nível
superior, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de gestão ambiental,
com açÕes operativas, de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, analisar,
avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos,
sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao
adequado funcionamento da administração municipal. Assinatura de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART; confecção de declaração de uso insignificantes do
PNHR; confecção de declaração não passível e Lícenciamento Ambiental Simplificado -

modalidade Cadastro, Cadastro Ambiental Rural, Declaração de não passível de
licenciamento.

2. JUST!FICATIVA:

2.1 Justifica-se esta contratação em virtude da necessidade de planejar, organizar,
coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, vistoriar, periciar, orientar, dar parecer,
acompanhar projetos, sugerir, propor, e emitir laudos em benefício das funçôes
necessárias ao adequado funcionamento da administração municipal, nas ações que
envolvam direta ou indiretamente as questôes ambientais e a legislação pertinente. E,

ainda, a necessidade de acompanhamento do aterro controlado do município, tendo em
vista que o município não tem profissional capacitado e habilitado em seu quadro de
servidores para atendimento de tais demandas.

3. DESCRTÇÃO OO trEM, QUANTTDADE E PREçO tUÉOtO ESTIMADO:

Item Descrição do Produto Qde Unidade
Preço
Médio
Mensal

Preço
Médio
Total

1

Contratação de empresa para realizar atividades de natureza
especializada, de nível superior, que envolvam conhecimentos gerais
e específicos da área de gestão ambiental, com ações operativas, de
planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, analisar, avaliar,
vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras,
acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do
exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da
administração municipal. Assinatura de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART; confecção de declaração de uso
insignificantes do PNHR; confecção de declaração não passÍvel e
Licenciamento Ambiental Simplificado - modalidade Cadastro,
Cadastro Ambiental Rural, Declaração de não passível de
licenciamento.

12 MÊS 2.773,33 33.280,00

VALOR MEDIO TOTAL: R$ 33.280,00 (Trinta e três mil duzentos e oitenta reais)

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1 A presente licitação e do tipo de menor preço global.
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32+69066 - CEPt35.275-000 - CNPJ: Ol.6l3.L2llO0Ol-71

www.saofelix. mg. gov. br @
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EXCLUSMO PARA MIGROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(lnciso I do art. 48 da LC 123/06)

s. LocAL PARA PRESTAÇÃO OOS SERV|ÇOS

5.1 Os serviços deverão ser executados nos locais e horários definidos pelo Departamento
de Meio Ambiente, de acordo com suas necessidades e a proposta apresentada, logo após
o recebimento da Ordem de Serviço devidamente assinada pela autoridade competente,
devendo ainda observar as exigências estabelecidas no termo de referência, edital e
contrato.

6. PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do mês subsequente à prestação
de serviços, mediante a apresentação da nota fiscal/faturapara a liquidação e pagamento
da despesa, previamente será emitido nota de empenho.

6.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçÕes serão devolvidas à Contratada
e seu vencimento ocorrerá em 1O(dez) dias após a data de sua apresentação valida;

6.3 O pagamento será feito através de cheque nominativo ou deposito bancário em conta
corrente em nome da contratada.

6.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a
alteração de preços ou compensação financeira.

7. FTSCALTZAÇÃO

7.í Observado o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalizaçáo
da execução do contrato será efetuada pela contratante, através do Departamento de Meio
Ambiente, de forma a fazer cumprir rigorosamente o previsto no Edital, anexos e no
instrumento de contrato.

8. RECURSOSORçAMENTÁRIOS

8.í Nos termos do art. 14 e art.38 da Lei Federal no. 8.666/93 deve-se demonstrar a
existência de dotação orçamentária e recurso orçamentário para o pagamento da despesa,
sob pena de nulidade do ato, constando os codigos e os valores orçamentários
disponíveis.

Serão usadas as seguintes dotações orçamentárias e fontes de recursos para custear as
despesas a serem contratadas:

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPr 35.275-000 - CNPI: 01.613.t21/OOO[-71
www.saofelix.mg.gov. br w

DOTAÇÃO FICHA NOMENCLATURA FONTE

21 1 081.206061 1 1 32.057.33903900000. 100 386

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/
Agricultura/ Extensão Rural/ Crescendo com o Brasili
Manutençâo do Departamento de Agricultura e Meio
Ambiente/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica/
Recursos Ordinários.

100
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(lnciso ldo art.48 da LC 123/06)

9. OBRTGAçÔES OIS PARTES

9.1 DA CONTRATADA

a) A contratada se obriga a executar os serviços a partir da ordem de serviço emitida pelo
Sr. Prefeito;

b) Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e no edital de
licitação.

c) A executar os serviços, também, quando convocado, em horários especiais, feriados
e eventos realizados pelo Município, de acordo com a necessidade;

d) Executar os serviços com zelo, precaução e cuidado, tendentes a evitar danos
materiais e pessoais a seus funcionários, assumindo inteira responsabilidade pelas
consequências originadas de eventuais acidentes, decorrentes de imprudência,
negligencia, imperícia ou dolo, bem como por aqueles decorrentes de falhas, excludentes
os casos de força maior ou caso fortuito.

e) Permitir e facilitar à Fiscalização, a inspeção dos serviços no horário normal de
trabalho, prestando todas as informações solicitadas por ela e acatar a toda orientação
advinda da Fiscalização, com relação aos serviços.

0 Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação,
inclusive, locomoção, seguro de acidentes, impostos, abastecimentos, contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução do
contrato;

g) Cumprir os prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo
Município.

h) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto,
durante toda a vigência da ata de registro de preços ou contrato, a pedido do Município.

i) Manter, durante a vigência da ata de registro de preços e do contrato, compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condiçÕes de habilitação ou de qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município, de imediato, qualquer alteração
que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os
documentos com pruzo de validade expirado.

j) Observar, atender, respeitar, cumprir e tazer cumprir a legislação pátria,
especialmente a indicada nos autos do processo, de modo a favorecer e a buscar a
constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o Município de
qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do Contratado.

k) lndicar na assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com
plenos poderes para representá-lo, administrativa ou judicialmente, assim como para
decidir acerca de questões relativas aos serviços, bem como para atender aos chamados
do gestor/fiscal de contrato do Município.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEp: 35.275-000 - CNpf: 0t.6t3.tzt/0OoL-71
www. saofelix. m g. gov. br
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(lnciso I do art. 48 da LC 123/06)

l) Fornecer números telefônicos, endereços eletrônicos, sites ou de meros

igualmente eficazes, para contato do gestor/fiscal de contrato do Município com o
preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isso gere qualquer
custo adicional.

m) Encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscallÍatura, os documentos
comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na

licitação, especialmente cópias das certidÕes de regularidade junto ao FGTS e à

seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo
gestor/fiscal de contrato do Município.

n) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas
reclamações se obriga prontamente a atender.

o) Apresentar, no ato da assinatura do contrato, dados de conta bancária da pessoa
jurídica contratada para receber os pagamentos via transferência eletrônica.

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

q) Ressarcir o Município do valor correspondente ao pagamento de multas, indenizações
ou despesas a esta, imposta por autoridade competente, em decorrência do
descumprimento pela contratada, de leis, decretos ou regulamentos relacionados aos
serviços prestados.

r) Não transferir a terceiros os serviços contratados, no todo ou em parte, sem prévia
autorizaçáo da Prefeitu ra.

9.2 DO CONTRATANTE

a) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a
execução dos serviços contratados.

b) Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente, dando
ciência do recebimento e efetuar todas as conferências necessárias ao perfeito
cumprimento do objeto.

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários ou preposto do dono da Ata de Registro de Preços ou contratado, em relação
aos serviços objeto do Contrato.

sLei Federal no. 8666/93
Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, deconentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo orgão interessado.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPt35.275-000 - CNPI: O1.6L3.12UOOO1-71
www. saofe I ix. m g. g ov. br
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I do art. 48 da LC '123106l

d) Efetuar o pagamento nas cond
Nota Fiscal/Fatura, devidamente
obrigações da licitante vencedora.

ições e preços pactuados, mediante a

atestada depois de constatado o cumprimento das

e) lndicar o servidor responsável para exercer a fiscalização da execução do objeto

contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do fornecedor pelo

perfeito cumprimento das obrigaçÕes estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

f) Emitir, por meio do Setor de Compras, a nota de autorização de prestação de serviços.

g) Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou em desconformidade com as
especificações do Termo de Referência.

h) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal de
contrato.

i) Arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.

j) Fazer juntada no processo administrativo de licitação, por meio de agente público
habilitado, todos os autos necessários à comprovação da legalidade do processo.

k) Orientar à contratada quanto à realização dos serviços.

í0. PENALIDADES

10.1 Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeito a contratada às
penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal 8.666/93, na seguinte
conformidade:

a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da obrigação
por dia de atraso;

b) Atraso superior a 02 (dois) dias, multa de 1o/o (um por cento) sobre o valor da obrigação
por dia de atraso;

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao licitante vencedor as sanções previstas no caput do art. 87 da Lei
Federal 8.666/93:

d) Advertência;

e) Multa de 5% sobre o valor total dos serviços solicitados, no caso de inexecução total do
objeto ou recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administração, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação
oficial;

Rua Frei Inocêncio,236 - cenro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPI: 01.613.121/OOO[-71
www. saofelix.mg. gov. br @
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(lnciso I do art.48 da LC 123/06)

f) Multa de 5% sobre o valor total dos serviços solicitados, e não entregues, de
inexecução parcial do objeto, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial;

g) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, pelo prazo de O2(dois) anos;

h) Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 5
(cinco) anos, garantindo o direito de ampla defesa, enquanto perduraram os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
o Descumprir com as obrigações estabelecidas no edital;
o Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
o Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente;
. Deixar de assinar o instrumento de contrato ou instrumento equivalente;
o Falhar ou fraudar na execução do contrato;
o Comportar-se de modo inidôneo;
o Fizer declaração falsa;
. Cometer fraude fiscal.

11. PRAZO

11.1 O contrato entra em vigor na data de sua assinatura, tendo vigência até 31 de
dezembro de 2022, podendo ser modificado através de termo aditivo a critério da
contratante, nos termos da Lei no. 10.520 e Lei Federal no. 8.6666/93.

São Felix de Minas - MG, 06 de dezembro de 2021

Antônio José de Melo
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPtZS.275-000 - CNPf: O1.613.12UO0O1-71
www. saofelix.mg. gov. br
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(lnciso I do art. 48 da I 23l06)

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERGIAL

pROCESSO ADMTNISTRATIVO DE gCITAçÃO pÚeLlCA No: 58t2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NO: 50/2021

!DENTTFTCAçÃO DO PROPONENTE:
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Cidade
CEP: Telefone: (_)
E-mail

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

RG:
CPF
Telefone: ( )
E-mail:

Senhor Pregoeiro,

Temos a honra de encaminhar a nossa Proposta comercial para a contratação de empresa
para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria ambiental e
controle de descarte adequado de rejeitos e poluentes químicos para o município de São
Felix de Minas - MG, solicitada através do Processo Licitatório no. 5812021- Modalidade
Pregão Presencial no. 5012021.

VALOR TOTAL: (por extenso):
Prazo de validade da proposta:
Condições de pagamento:
Prazo de execução:

Declaramos que a empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que:
Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEP; 35.275-000 - CNP|: OL.613.tZl/OOOL-7L

nrvw.saofelix. mg. gov. br

Item Descrição do Produto Qde Unid
Preço
Unit

Preço
Total

01

Contratação de empresa para realizar atividades de natureza especializada,
de nível superior, que envolvam conhecimentos gerais e especíÍicos da área
de gestão ambiental, com ações operativas, de planejar, organizar,
coordenar, executar, controlar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar
parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e
emitir laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao
adequado funcionamento da administração municipal. Assinatura de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; confecção de declaração de
uso insigniÍicantes do PNHR; confecção de declaração não passível e
Licenciamento Ambiental Simplificado - modalidade Cadastro, Cadastro
Ambiental Rural, Declaração de não passível de licenciamento.

12 MÊS

Nome:

\-
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1. Submete-se a todas as condiçÕes do edital de Pregão Presencial No

respectivos anexos;
2. Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação;
3. A validade da proposta e de 60 dias.

-de

de 

-.

Nome e Assinatura do Representante Legal
CNPJ/MF

ENVELOPE NO Oí - PROPOSTA

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEpt 3s.zTs-000 - cNpt: o,.6Í.g.Lzt/ooot-7Í.
www. saofel ix. m g. g ov. br
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXtSTÊruCn DE FATO SUPERVENIENTE E DE
GUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa inscrita no CNPJ no

representada por

CPF com sede na Rua no

Bairro declara, sob as penas da lei, que até a presente data

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre todos os requisitos de

habilitação exigidos no Edital do Processo Administrativo de Licitação No: 5812021

operado na modalidade Pregão Presencial N": 5512021promovido pelo Município de São

Félix de Minas/MG, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

D
o

3{
c
!-t

de de

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, no da Cl.)
(assinatura)

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEP: 35.275-000 - cNpf: ot.61.zJ^zuooo1-71
www.saofelix.mg.gov.br
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(lnciso I do art. 48 da LC 123/06)

ANEXO IV

Processo Administrativo de Licitação No: 5812021
Pregão Presencial No: 50/202í

DECLARAÇÃO

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

A empresa inscrita no CNPJ no _, por

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

Carteira de ldentidade no

_, portador (a) da

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

Federal n'. 8.666 de junho de 1993 e posteriores alterações, que não emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14

(dezesseis) anos.

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

de de

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

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp:35.275-000 - cNpf: o!.6,3.tzt/ooo,-7L
www. saofel ix. m g. g ov. br
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(lnciso I do art.48 da LC 123/06)

ANEXO V

Processo Administrativo de Licitação No: 5812021
Pregão Presencial No: 50/2021

MODELO DE PROCURAÇÃO

A empresa CNPJ no com

sede na Rua [o _, Bairro , cidade neste ato

representada pelo (s) (socios ou diretores Sr

CPF:

RG

nacionalidade, estado civil, profissão e

endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor

RG CPF.

nacionatidade, estado civit, profissão e endereço), a quem outorga amplo

poderes para, junto ao Município de São Félix de tVlinas/MG, praticar os atos necessários

com vistas à participação do outorgante no Processo Administrativo de Licitação No:

5812021, na Modalidade Pregão Presencial N": 50/2021, 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

(Representante Legal)
(Observação: comprovar competência para dar procuração)

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

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPI: 01.613.127/0001-71
www.saofelix.mg. gov.br @
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ANEXO VI

Processo Administrativo de Licitação No: 5812021
Pregão Presencial No: 50/202í

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A empresa , inscrita no CNPJ sob o no

porintermediodeSeurepreSentantelegalSr'(a)-
portador do Documento de ldentidade no inscrito no CPF sob o

no DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais

para qualificação como (incluir a condição da

empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 30 da Lei

Complementar n.o 12312006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 40

deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a

49 da citada Lei.

[ ] Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar no. 123106, para

regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando

sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93.

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

ít
T
c

à
o
Ll

de

Representante Legal

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: [33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 01.613.121/OOO[-71
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(lnciso I do art. 48 da LC 123/06)

ANEXO VII
(Edital de Licitação Pública)

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Licitatório No: 58/202í
Pregão Presencial No: 50/2021
Termo de Contrato Administrativo No: 12021

TERMo DE coNTRATo euE ENTRE st cELEBRAM o murutcipto DE sÃo
pÉlrx oe MtNAs E A EMPRESA TENDO COMO OBJETO
AssEssoRtA eu cesrÃo MUNtctPAL.

O Município de São Félix de Minas, inscrito no CNPJ n" 01 .613.12110001-71, Rua Frei
lnocêncio, 236, Centro, na cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP
35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no ... ........, Cl
SSP/MG, residente e domiciliado na neste Municípío, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa

localizada na(o) , neste ato representada pelo
SeurepreSentantele,portadordaCarteiradeldentidadeno

expedida pela SSP/_, CPF no _, doravante
denominada CONTRATADA, com base no Processo Administrativo de Licitação Pública
No: 58/2021, Modalidade Pregão Presencial No: 5012021, e de acordo com a Lei Federal
No. 10.520/02, conjugado com o que couber a Lei Federal No. 8.666 de 21 de junho de
1993, resolvem celebrar o presente Ato Administrativo, observadas as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto deste contrato é a contratação de empresa para prestação de serviços
especializados de assessoria e consultoria ambiental e controle de descarte adequado de
rejeitos e poluentes químicos para o município de São Felix de Minas - MG, conforme
d abaixo

CLÁUSULA SEGUNDA . DO REGIME DE ExEcUÇÃo oU FoRMA DE PRESTAÇÃo
DOS SERV!ÇOS.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPt35.275-000 - CNPI: O1.613.L2110001-71
www. saofelix. mg.gov. br

FL. zc

Item Descrição do Produto Qde Unidade
Preço
Unit

Preço
Total

I

Contratação de empresa para realizar atividades de natureza
especializada, de nível superior, que envolvam conhecimentos gerais e
específicos da área de gestão ambiental, com ações operativas, de
planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, analisar, avaliar,
vistoriar, periclar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar
projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício das
funções necessárias ao adequado funcionamento da administração
municipal. Assinatura de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
confecção de declaração de uso insignificantes do PNHR; confecção de
declaração não passÍvel e licenciamento Ambiental Simplificado -
modalidade Cadastro, Cadastro Ambiental Rural, Declaração de não
passível de licenciamento.

12 MÊS

inscrita no CNPJ/MF sob o no

@
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(lnciso I do art.48 da LC 123/06)

2.1 O contratado se compromete a executar os serviços em conformidade com a
necessidade do Município de São Felix de Minas, de acordo com o previsto no respectivo
editaÍ de licitação, anexos e proposta comercial, que são parte integrante e indissociável
do presente instrumento, conforme determinação da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente.

2.2 O CONTRATANTE poderá determinar alteração dos quantitatívos contratados,
atendidas sempre, as conveniências administrativas, desde que, por essa razão não sejam
modificados os prazos contratuais.

cLÁusuLA TERCETRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 O Contratante pagará à contratada o valor global de R$
dividido em _ (_-) parcelas, no qual se inclui todos os tributos incidentes sobre a
execução dos serviços e demais insumos incidentes.

3.2 O pagamento será efetuado pela contratante em até 30 (trinta) dias do mês
subsequente àquele em que foram executados os serviços, mediante apresentação das
respectivas Notas Fiscais, que serão atestadas pelo setor contábil. A contratada está
ciente e de acordo de que somente receberá pelos serviços executados e aceitos pela
Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.1 O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, tendo vigência até 31

de dezembro de 2022, podendo ser modificado através de termo aditivo a critério da
contratante, nos termos da Lei no. 10.520 e Lei Federal no. 8.6666/93.

cLÁusuLA eurNTA - Dos REcuRSos oRÇAMENTÁRros

5.1 As despesas inerentes à execução do objeto da presente licitação correrão por conta
da seguinte dotação : 21 1 081.206061 1 I 32.057.33903900000 (F.386),

cLÁusuLA sExrA - DAS oBRtcAÇôes lotctoNAts

6.í O CONTRATADO se obriga a executar para a CONTRATANTE os serviços descritos
na Cláusula Primeira, nos locais e horários definidos pela Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente.

6.2 O CONTRATANTE é isento de qualquer responsabilidade por danos que porventura
venham a ocorrer.

CLAUSULA SÉTIMA . DAS RESPONSABILIDADES:

7.1 OA CONTRATADA

a) A contratada se obriga a executar os serviços a partir da ordem de serviço emitida pelo
Sr. Prefeito;

b) Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e no edital de I

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEp: 35.275-000 - CNpf: 01.613.t2\/oool-71
www.saofelix.mg.gov.br

icitacão.

@

Ft. qo

v





16

§Âo rãLx
DE MIf{A§

o

ô
»,
o

\,

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(lnciso I do art. 48 da LG 123/06)

c) A executar os serviços, também, quando convocado, em horários especiais, feriados e
eventos realizados pelo Município, de acordo com a necessidade;

d) Executar os serviços com zelo, precaução e cuidado, tendentes a evitar danos materiais
e pessoais a seus funcionários, assumindo inteira responsabilidade pelas consequências
originadas de eventuais acidentes, decorrentes de imprudência, negligencia, imperícia ou
dolo, bem como por aqueles decorrentes de falhas, excludentes os casos de força maior
ou caso fortuito.

e) Permitir e facilitar à Fiscalização, a inspeção dos serviços no horário normal de trabalho,
prestando todas as informações solicitadas por ela e acatar a toda orientação advinda da
Fiscalização, com relação aos serviços.

f) Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação,
inclusive, locomoção, seguro de acidentes, impostos, abastecimentos, contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução do
contrato;

g) Cumprir os prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo
Município.

h) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto,
durante toda a vigência do contrato, a pedido do Município.

i) Manter, durante a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas,
todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo
comunicar ao Município, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a
continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade
expirado.

j) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, especialmente
a indicada nos autos do processo, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria
dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o Município de qualquer demanda ou
reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do Contratado.

k) lndicar na assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com
plenos poderes para representá-lo, administrativa ou judicialmente, assim como para
decidir acerca de questões relativas aos serviços, bem como para atender aos chamados
do gestor/fiscal de contrato do Município.

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

m) Encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos
comprobatórios da manutenção das condiçÕes de habilitação ou qualificação exigidas na
licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à /,:

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - t"t.#11"r"?"*,í13,!1n;rcEP: 35.275-000 - GNPJ: ot.6r3.t2t/ooor-7t lLl
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seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos orgãos emi
gestor/fiscal de contrato do Município.

n) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas
reclamações se obriga prontamente a atender.

o) Apresentar, no ato da assinatura do contrato, dados de conta bancária da pessoa
jurídica contratada para receber os pagamentos via transferência eletrônica.

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

q) Ressarcir o Município do valor correspondente ao pagamento de multas, indenizaçÕes

ou despesas a esta, imposta por autoridade competente, em decorrência do
descumprimento pela contratada, de leis, decretos ou regulamentos relacionados aos
serviços prestados.

r) Não transferir a terceiros os serviços contratados, no todo ou em parte, sem prévia

autorização da Prefeitura.

7.2 DO CONTRATANTE

a) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a

execução dos serviços contratados.

b)Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente, dando
ciência do recebimento e efetuar todas as conferências necessárias ao perfeito
cumprimento do objeto.

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

funcionários ou preposto do contratado, em relação aos serviços objeto do Contrato.

d) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, mediante a apresentação da

Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, depois de constatado o cumprimento das
obrigaçÕes da licitante vencedora.

e) lndicar o servidor responsável para exercer a fiscalização da execução do objeto
contratado, o que náo fará cessar ou diminuir a responsabilidade do fornecedor pelo
perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

f) Emitir, por meio do Setor de Compras, a nota de autorização de prestação de serviços.

eLei Federal no. 8666/93
Att. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceircs, deconentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 0L.613.121/000I-71
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g) Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou em desconform
especificações do Termo de Referência.

Í\
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\,

h) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal de

contrato.

i) Arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.

jl Fazer juntada no processo administrativo de licitação, por meio de agente pÚblico

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

k) Orientar à contratada quanto à realização dos serviços;

CLAUSULA OTTAVA . DAS PENALIDADES

8.1 Pelo atraso injustificado na execução do contrato objeto deste pregão, fica sujeito o
contratado à penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal 8.666/93, na seguinte
conformidade:

8.1.1 Atraso até 15 (quinze) minutos, multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da
obrigação por dia de atraso;

8.1.2Atraso superior a 15 (quinze) minutos, multa de 1o/o (um por cento) sobre o valor da
obrigação, por dia de atraso;

8.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto deste pregão, a Administração,
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as sanções previstas no
caput do art. 87 da Lei Federal 8.666/93:

8.2.1 Advertência;

8.2.2 Multa de 10% sobre o valor total dos serviços desta licitante, no caso de inexecução
total do objeto deste pregão ou recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administração, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado
da comunicação oficial;

8.2.3 Multa de 10% sobre ovalortotal dos serviços desta licitante, e não prestados, no
caso de inexecução parcialdo objeto deste pregão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicação oficial;

8.2.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, pelo prazo de O2(dois) anos;

cLÁusuLA NoNA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 Os serviços deverão ser executados nos locais e horários definidos pela Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Administração e
Governo, de acordo com suas necessidades, após a Ordem de serviço, emitida pelo

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 01.613.121/OO07-71
www. saofelix. mg. gov. br
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(lnciso I do art. 48 da LC 123/06)

cLÁUSULA DÉCIMA . DO ACRÉSCITUO

10.í Se durante o prazo de vigência do presente contrato houver a necessidade eventual

de acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto, fica o contratado obrigado a
aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem

necessários, até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
mediante termo aditivo, de acordo com o que preceitua o art. 65, § 1o, da Lei Federal no.

8.666/93

cLÁusuLA DÉcrMA pRtMEtRA - DA FlscAllzAÇÃo

'1.1.1 A fiscalização da execução do contrato será efetuada pela contratante, através do
representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria
Municipal de Administração e Governo, de forma afazer cumprir rigorosamente o previsto
no Edital, anexos e no instrumento de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1 A rescisão contratual poderá ser:

12,1.1Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I a IX e XVll do art. 78 da lei n. 8.666/93;

12.1.2Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaçâo escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja
conveniência da Adm inistração.

12.1.3A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Administração
Municipal.

12.1.4Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art.78 da lei Federal
8.666/93.

12.1.5 Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll a XVll do art.78 da lei 8.666/93, sem
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido.

12.1.6 A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências
previstas no art. 80, incisos I a lV, ambos da lei 8.666/93.

12.1.7 O presente Contrato fica expressamente vinculado ao edital de licitação que o
originou e à proposta apresentada pela contratada, para o caso de haver desconformidade
com o mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DO REAJUSTE

13.1 Os preços contratados e constantes da proposta de preço são fixos e irreajustáveis.
Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, sendo os mesmos analisados e podendo set /r.;,

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - t",.'Jill"r"rr"nu,r:fl.n 
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MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
Prefeito Municipal
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reajustados de acordo com o praticado no mercado, através de ato do Executivo Mu

e dentro das condições da alínea d, Inciso ll do artigo 65 da Lei 8'666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS NORMAS GERAIS

14.1 lntegram este Contrato, para todos os fins e efeitos legais, além do que ficou

expresso no instrumento de licitação retro aludido, a proposta da Contratada aceita pela

Contratante.

GLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

15.1 O extrato do presente contrato será publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura
[\íunicipal, no prazo legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO - As partes contratadas elegem o Foro da

Comarca do contratante - Mantena, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente

Contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias

de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas.

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - [/1G,....... de de 2021

\- TESTEMUNHAS:

Nome

CPF:

Nome

CPF:

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEP: 35'275-000 - CNPf: 01.613.121/0OOt-71
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(lnciso I do art. 48 da LC '123106l

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N": 50/202í

EMPRESA:

ENDEREÇO COMPLETO

CNPJ/MF DA EMPRESA:

TELEFONE: (_)

E-MAIL:

FAX:(J

Recebi do Município de São Félix de Minas, copia do Edital do Pregão Presencial No:

5012021, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão

recebidos pelo Pregoeiro às 09h00 do dia 2211212021, na sala da Comissão Permanente

de LicitaçÕes, situado à Rua Frei lnocêncio, no 236 - Centro - São Felix de Minas - MG.

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

NOME DA EMPRESA
CNPJ:

Nome Legível

Rua Frei Inocêncio,236 - cenro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPI: O1.613.12L/OOO[-71
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