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EDTTAL DE LlClrAÇÃO PUBLICA

pRocESSO ADMTNTSTRATIVO DE LICITAçÃO

Processo Licitatório : No . 61 12021

Modalidade: Tomada de Preços No: 06/2021

Tipo: Menor Preço por ltem.

Forma de Contratação: Direta.

Legislação Aplicável: Lei Federal N":8.666/93 e posteriores alterações, Lei

Complementar N":12312006 e posteríores alterações, 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 Tributario Municipal, e da outras
Providências", Lei Orgânica Municipal e normas complementares produzidas pela
Controladoria Geral do Município.

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 10 de janeiro de 2022 às 09h00

Data e Hora para Término do Credenciamento: 10 de janeiro de 2022 às 09h00

Loca!: Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, Rua Frei lnocêncio, 236 - centro -
São Felix de lVlinas.

lnformaçôes e Contato: Telefax (0xx33) 3246-9066 (Sr. Wrlson Ferraz Leonardo), ou e-
mail: Iicitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br, onde pode ser consultado o Edital e obtido
copia.

í . PREÂMBULO

1.í. O MUNIC|PIO DE SÃO fÉulx DE MINAS com sede na Rua Frei lnocêncio, 236,
centro, devidamente inscrito no CNPJ sob o no 01.613.12110001-71, CEP:35.275-000,
através da Sr. Wilson Ferraz Leonardo, Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, nomeado pelo Decreto Municipal No: 35, de 14 de junho de 2021, dando
cumprimento a ordem de abertura de procedimento administrativo de licitação expedida
pelo Chefe do Executivo Municipal, nos termos da legislação aplicável, torna público a
instauração de Processo Administrativo de Licitação Pública, na modalidade "Tomada
de Preços", tipo "Menor Preço por ltem", conforme solicitado nos Projetos Básicos e
demais normas contidas neste edital.

1.2. O presente Processo Administrativo de Licitação será do tipo Menor Preço por
Item, conforme disposto no inciso I do § 10 do art. 45 da Lei Federal no. 8.666/93. Os
serviços serão executados no regime de empreitada por preço global, ou seja, a
execução dos serviços será por preço certo e total, obedecendo aos termos, instruções,
especificações técnicas e condições contidas neste Edital e seus anexos.

í.3. Os Licitantes interessados deverão apresentar-se junto à Comissão Permanente de
Licitação portando a documentação de habilitação e proposta comercial, em invólucros
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separados, todos fechados e indevassáveis, até o dia 10 de janeiro de 2022
sendo o credenciamento e a abertura dos envelopes contendo os documentos
habilitação marcada para o mesmo horário e dia e a abertura dos envelopes contendo
as propostas comerciais logo em seguida e desde que haja renúncia expressa ao ptazo
para interposição dos recursos.

í.4. As contratações de pessoas naturais ou jurídicas especializadas na prestação de
serviços técnicos no Ramo de Atividade de atuação, devem-se se enquadrar na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE1 correlatas a cada tipo de
consultoria e assessoria à gestão governamental nas áreas de Sáude e Educação.

2 - OBJETO

2.1. Constitui objeto dessa licitação as contratações de pessoas físicas ou jurídicas
especializadas em consultoria e assessoramento na área pública para a prestação de
serviços especializados de orientação à Gestão Governamental, nas áreas da Saúde e
Educação, durante o exercício de 2022, que estejam habilitadas a desenvolver, elaborar
e implementar as atividades constantes nos Projetos Básicos específicos para cada
área.

3 - DAS CONDIÇOES DE PARTTCTPAÇÃO

3.1. Alem das pessoas naturais (profissionais que se enquadram no perfil de cada um
dos serviços licitados) poderão participar empresas interessadas, cadastradas na
correspondente especialidade em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública,
que manifestarem interesse com antecedência de ate 24 horas antes do prazo previsto
para entrega das propostas.

3.2. Nos termos da Lei Complementar no 12312006 e posteriores alteraçÕes será
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no
âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o
incentivo à inovação tecnológica da seguinte forma:

3.2.1. participação exclusiva de ME (microempresa), EPP (empresa de pequeno porte)
e/ou ÍtíEl (micro empreendedor individual), uma vez que os itens de contratação estão
abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), (art. 48, inciso I da Lei Complementar no
12312006 e posteriores alterações);

3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar ATO DE
ENQUADRAMENTO da empresa em um dos portes mencionados no subitem 3.2.1 e
declaração, sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para qualificação
como t\íE (microempresa), EPP (empresa de pequeno porte) e/ou MEI (micro
empreendedor individual), estando aptos a usufruir do tratamento favorecido conforme
disposto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006
(coNFoRME ANEXO V).
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3.4. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar no. 123, de 1411

microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documenta
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.

3.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, paÍa a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito, de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que
declara o vencedor do certame não suspenderâ o prazo supracitado.

3.6. A não regularizaçáo da documentação no prazo previsto no item 3.5, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei no. 8666/93, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a
licitação.

3.7. Conhecer todas as condições estipuladas no presente edital e apresentar os
documentos nele exigidos.

3.8. Será vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio e impedidas
por força de Lei.

3.9. Poderá participar da licitação quem não estiver sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou haja sido suspensa de licitar pelo Município
Municipal de São Felix de Minas e/ou declarado inidônea por qualquer Orgão Público.

3.í0. Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada a
apresentação de documento de identidade e instrumento público de Procuração ou
instrumento particular, devidamente reconhecido firma. Em sendo sócio da empresa,
deverá apresentar cópia do contrato social e documento de identidade.

3.11. Em hipotese alguma serão concedidos prazos para apresentação de documentos
que não forem entregues na data e hora estabelecidas no edital.

4 - TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATORTO

4.1. Nos termos do § 1o do art. 41 da Lei Federal no. 8.666/93 qualquer cidadão e parte
legítima para impugnar este Edital por irregularidade, devendo protocolar o pedido até
05 (cinco) dias úteis antes da data estabelecida para a entrega dos envelopes, devendo
a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade competente, julgar e responder a
impugnação em ate 03 (três) dias úteis.

4.2. Nos termos do § 2o do art. 41 da Lei Federal no. 8.666/93 decairá do direito de
impugnar os termos deste Edital o Licitante que não o fizer até o segundo dia útil que
anteceder a data estabelecida para a entrega dos envelopes, para a comunicação de
eventuais falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
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4.3. A intenção de imPugnação do Edital so será aceita se acompanhada das

fundamentadas e o que se pretende com a impugnação,
preliminarmente sobre a aceitabilidade das impugnações.

4.4. AComissão Permanente de Licitação deliberará preliminarmente sobre a petição de

impugnação e encaminhará os autos à autoridade competente para apreciação.

5 - APRESENTAÇÃo DA DOGUMENTAçÃo DE HABILITAçÃO E PROPoSTA DE

PREÇO.

S.1. Na data, hora e local referidos neste Edital, os licitantes interessados poderão

apresentar a documentação, por intermédio de seu representante legal ou procurador

devidamente habilitado ou credenciado, acompanhado de documento que comprova tal

competência para praticar ato em nome da empresa'

5.2. Em cada sessão, o Licitante poderá se fazer representar por apenas um preposto, o

qual, munido de documento que lhe outorgue esta qualidade, e de sua cédula de

identidade ou documento equivalente com foto, poderá participar do Processo Licitatorio,

respondendo, dessa forma, para todo e qualquer efeito de direito.

5.3. A documentação deve ser apresentada em 02 (dois) envelopes distintos, opacos,
lacrados constando o endereço do orgão licitante e à atenção da Comissão Permanente
de Licitação.

5.4. Os envelopes devem conter, respectivamente:

5,4.1. Envelope no. 1 - Documentação de habilitação;

5.4.2, Envelope no. 2 - Proposta de preços.

5.4.3. Os envelopes deverão conter a seguinte identificação

\'/ 5.4.3.í. Envelope no.01

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG
Att. Comissão Permanente de Licitação
Processo Administrativo de Licitação No: 6112021.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços No: 06/2021
TDENTTFTCAçÃO DA LTCTTANTE

5.4.3.2. Envelope no. 02

PROPOSTA DE PREÇOS
Prefeitura Municipal de São Felix de Minas/MG
Att. Comissão Permanente de Licitação
Processo Administrativo de Licitação No: 6112021.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços No: 06/2021
TDENTTFTCAÇÃO DA LtCITANTE
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5.5. Os documentos deverão ser precedidos de um índice, com a indicação das

e das páginas correspondentes, devendo todas as folhas Ser numeradas e

5.6. Os documentos solicitados devem ser apresentados em original ou por qualquer

processo de copia, autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão
'Permanente 

de Licitação do órgão licitante ou publicação em orgão da imprensa oficial.

5.7. A documentação deve ser apresentada sem emendas ou rasuras e devem ser

apresentados, unicamente, os documentos solicitados, evitando-se a inclusão de

documentos supérfluos ou dispensáveis.

6 - HABTLTTAÇÃO

6.í. A habilitação dos licitantes deverá ser por registro cadastral emitido pela Prefeitura
Írlunicipal de São Fetix de Minas/MG e feito em obediência ao disposto na Lei Federal
no. 8.666/93, por se tratar de Licitação na modalidade Tomada de Preços, devendo ser
exigida a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e qualificação técnica e econômico-
financeira do licitante.

6.í.í. O CRC - Certificado de Registro Cadastral em original ou por copia autenticada
por membro da Comissão, mediante apresentação do original, somente deverá ser
aceito pela unidade administrativa, se o mesmo for emitido pelo Município de São Felix
de Minas/MG, conforme faculta o § 20 do art.34 da Lei Federal no. 8.666/93.

6.1.2. Somente será aceito pela unidade administrativa o CRC emitido por este
Município, conforme faculta o § 2o do art. 34 da Lei Federal no. 8.666/93.

6.2. Caso tenha vencida alguma certidão no período relativo aos 03 (três) dias que
antecedem à abertura dos envelopes do Processo Administrativo de Licitação, poderá o
licitante anexá-la ao envelope no. 01 - "Documentos de Habilitação", em original ou por
qualquer processo de copia autenticada por cartório competente ou por membro da
Comissão Permanente de Licitação, mediante apresentação do original para confronto.

6.3. O licitante não sendo possuidor do Certificado de Registro Cadastral deverá
providenciá-lo até o 3o dia anterior a data aprazada para o recebimento dos envelopes
de habilitação, proposta técnica e proposta de preços, apresentando a seguinte
documentação:

6.4 - HABTLTTAÇÃO JURíDICA

6,4.1 - QUANDO DA pARTrCrpAçÃO DE PESSOA JURÍDICA:

6.4.1.1. Cópia da Cédula de ldentidade dos sócios da empresa;

6.4.1.2. Copia do Registro Comercial, no caso de firma individual;

6.4.1.3. Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso, de sociedades por açÕes, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
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6.4.1.4. lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, aco
prova de diretoria em exercício;

6.4.1.5. Declaração de inexistência de fato superveniente.

6.4.2 - QUANDO DA pARTtCtPAçÃO DE PESSOA NATURAL:

6.4.2.1. Copia da Cédula de ldentidade;

6.4.2.2. Copia do CPF;

6.4.2.3. Comprovante de residência;

6.4.2.4. Declaração de inexistência de fato superveniente.

\, 6.5 - HABIL|TAÇÃO RELATIVA A REGULARTDADE FTSCAL E TRABALHISTA:

6.5.í - QUANDO DA PARTTCTPAÇÃO DE PESSOA JURIDTCA:

6.5.í.1. Prova de inscrição no CNPJ - podendo ser emitido ou conferido via sites
oficiais;

6.5.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Dívida Ativa da União
(Certidão Conjunta de Regularidade com os Tributos Federais, a União e Contribuições
Previdenciárias - INSS) do domicilio ou sede da empresa proponente;

6.5.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou outra equivalente na
forma da Lei;

6.5.1.4. Prova de regularidade para com aFazenda Municipal (cerÍidão de quitação de
tributos e contribu(ões municipais), da sede da licitante.

6.5.í.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei;

6.5.1.6. Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no.452, de 1o de maio de 1943, alterada
pela Lei no 12.440, de 07 de julho de2011;

6.5.í.7. Copia do Alvará de licença para localizaçáo e funcionamento expedido pela
Prefeitura onde estiver localizada a sede ou do escritorio da empresa.

6.5.1.8. Declaração, conforme modelo em cumprimento à Lei Federal no.9.854/9g, de
que não emprega mão de obra de menores, ou empregando-a, cumpre a disposição
expressada no inciso I do § 30 do art. 227, com observância na norma estatuída no
inciso XXX|ll do art. 70 da Constituição Federal;
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6.5.í.9. O ATO DE ENQUADRAMENTO do porte da empresa como ME /
deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação'

6.5.2 - QUANDO DA PARTICIPAçÃO DE PESSOA NATURAL:

G.S.2.L Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Dívida Ativa da União

(Certidão Conjunta dã Regularidade com os Tributos Federais, a União e ContribuiçÕes

Previdenciárias - INSS) do domicilio do licitante proponente;

G.5.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (certidão de quitação de

tributos e contibuçóes municipais), caso o licitante tenha sede no Município de Sâo

Félix de Minas;

0.5.2.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de Certidão, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das

Leis do Trabalho, apróvada pelo Decreto-Lei no.452, de 1o de maio de 1943, alterada
pela Lei no 12.440, de 07 de julho de2011.

6.6 - HAB|LITAÇÃO RELATTVA À QUALTFTCAÇÃO TÉCNICA ECONÔMICO-
FINANCEIRA

6.6.í - QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOA JURíDICA:

6.6.í.í. Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

6.6.í.2. Indicação das instalaçÕes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

6.6.1.3. Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, emitidos em papel timbrado, contendo informações de endereço,
telefone, nome e cargo de quem o expediu, comprovando experiência da licitante na
prestação de serviços de pela qual apresenta proposta de preços;

6.6.1.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta;

6.6.í.5. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidorda sede
da pessoa jurídica, com data não superior (60 sessenta dias) a contar a data de sua
emissão.

6.6.2 - QUANDO DA pARTrCrpAÇÃO DE PESSOA NATURAL:

6.6.2.í. Registro ou inscrição na entidade profissional competente (Carteira Profissional
do órgão de classe a quem pertence a licitante);

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-7t
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6.6.2.2. Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas
público ou privado, emitidos em papel timbrado, contendo informações de

I

)u

ende
telefone, nome e cargo de quem o expediu, comprovando experiência da licitante na
prestação de serviços de pela qual apresenta proposta de preços.

6.6.2.3. Curriculum vitae

6.7 Alem das disposições contidas neste Edital, devem os licitantes observarem o
disposto nos Projetos Básicos quanto às exigências na habilitação.

7 - PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. O licitante deverá estruturar e apresentar a sua proposta de preços, em envelope de
número 02, opaco, devidamente lacrado, com identificação externa da Licitação, razáo
social, no do CNPJ, endereço e telefones da empresa Licitante, além do texto "Proposta
de Preços".

7.1.'1. O critério de aceitabilidade de envelopes usuais por parte de licitantes
interessados será definido pela CPL, não havendo razáo para invocar desclassificação
de licitantes.

7.2. A Proposta de Preços deverá conter indicação dos preços unitário (mensal) e global
(exercício de 2022) dos serviços, expressa em reais (R$), em algarismos e porextenso.

7.3. Os preços propostos abrangerão todas as despesas e custos dolicitante, tais como:
taxas, impostos, mão de obra, materiais, encargos sobre salários, custos indiretos,
honorários.

7.4. Os licitantes deverão preencher a proposta em observância aos preços máximos
constantes neste Edital que servirão como base de cálculo da proposta.

7.5. Na elaboração da proposta de preços o Licitante não deve considerar qualquer
benefício fiscal no âmbito da União, do Estado e do Município.

7.6. O licitante deve considerar, por ocasião da elaboração da proposta preços, o regime
fiscal vigente no País.

7.7. A Proposta de Preços deverá estar datada e assinada pelo representante legal da
Empresa, caso não tenha assinatura poderá ser assinada pelo representante legal, caso
se negue, será rejeitada a proposta.

7.8. Se o preço mensal e o preço global, indicados pelo Licitante, não corresponderem
entre si, apenas o preço mensal será aceito, considerando a Comissão Permanente de
Licitação, como preço total aquele resultante do valor mensal multiplicado pelo período
de vigência do futuro contrato.

7.9. A validade da Proposta de Preço não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de abertura das propostas, e esse pruzo poderá ser
prorrogado, desde que por mútuo acordo entre a Administração e o Licitante.
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7.10. A proposta de preços será verificada quanto a eventuais erros ou di
entre valores grafados em algarismos e por extenso, sendo ato discricioná
comissão a sua aceitabilidade.

7.'l'1. Constatada discrepância entre os valores grafados em algarismo e o valor por
extenso pertinente às ofertas previstas neste Edital, prevalecerá o valor por extenso,
desde que haja compatibilidade de valores razoáveis.

7.12. Serão corrigidos automaticamente, pela Comissão, quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.

7.'13. A Comissão Permanente de Licitação desclassificará as propostas que não
atenderem às exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.14. Será desclassificada a Proposta de Preços que

7.14.1. Não obedecer às condições estabelecidas no edital;

7.14.2. Não apresentar preço total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado
à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária, ou acima do limite ao valor máximo estimado para cada contratação,
conforme segue:

7.14.3. for manifestamente com preços excessivos

7.14.3.1. será considerado preço excessivo aquele que for superior ao valor total
apurado pela e Prefeitura, conforme item 8.14.2 neste Edital.

I - PROCESSAMENTO DO JULGAMENTO DA L|CTTAÇÃO

8.1. A Tomada de Preços será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:

8.1.1. abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das
Licitantes e sua apreciação;

8.1.2. devolução dos envelopes fechados às Licitantes inabilitadas, contendo as
propostas de preços, desde que não tenha havido recurso, ou após sua denegação;

8.1.3. abertura dos envelopes contendo as propostas de preços dos Licitantes
habilitadas, desde que transcorrido o pruzo sem interposição de recurso, ou tenha
havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

8.1.4. verificação da conformidade de cada proposta de preços com os requisitos do
Edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - rel.: (33)jr:L.rr.*rf 
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Assessoria e consultoria junto à Secretaria Municipal de Saúde R$ 4.303,33 R$ 5í.640,00
Assessoria e consultoria iunto à Secretaria Municipal de Educacão. RS 3.200.00 R$ 38.400.00

TOTAL R$ 90.040,00
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8.1.5. Julgamento e classificação das propostas de preço de acordo com os
avaliação estabelecidos neste Edital;

8.1.6. deliberação da autoridade competente quanto à adjudicação do objeto e
homologação da Licitação, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso,
ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos.

8.2. A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas
de preços serão realizadas sempre em atos públicos previamente designados, dos quais
se lavrarão atas circunstanciadas, assinadas pelos Licitantes presentes, salvo em
condições que se negarem ou deixarem o ambiente da licitação antes do encerramento
e pelos membros da Comissão.

8.3. E facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade competente, em
qualquer fase da Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos
ou informações que deveriam constar originalmente das documentações ou propostas.

8.4. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas de preços, não cabe
desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de
fatos supervenientes ou so conhecidos após o julgamento.

8.5. Apos a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

8.6. Se todos os licitantes forem inabílitados ou todas as propostas de preços
desclassificadas, a CPL poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis pâra
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas dos vícios ou
irreg ularidades apontadas.

9 - CLASSTFTCAÇÃO FINAL, ADJUDTCAÇÃO E INTTMAÇÃO

9.1. A classificação final após as fases dehabilitação e avaliação das propostas de
preços será apresentada por meio de relação descritiva, contendo razáo social da
empresa, em ordem decrescente de valores, sendo declarado vencedor o licitante que
atingir Menor Preço por ltem.

9.2. Para os cálculos referentes às avaliaçÕes da Proposta de Preços serão
consideradas 02 (duas) casas decimais para os números não inteiros e ádoção de
regras de arredondamento, consoante a norma da ABNT NBR 5891 - Regias de
Arredondamento na Numeração Decimal.

9.3. Concluído, pela Comissão, o julgamento das propostas comerciais com a
classificação e a correspondente adjudicação e homologação do objeto da Licitaçáo, a
Prefeitura por intermédio do Setor de LicitaçÕes, intim árá o licitante vencedor §ar^ a
assinatura do Contrato no prazo de 05 (cinco) dias da juntada da convocação.

10 - coNDtÇoES DE PAGAMENTOS

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.22s-000 - CNpJ: 01.613.1 2ll0}0l-71
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10.í. Os pagamentos dos serviços ora licitados serão feitos em parcelas
conforme valor da proposta vencedora, em ate 30 (trinta) dias após a ap
Nota Fiscal Eletrônica/Fatura, no final de cada mês, devidamente atestada pelo órgão
competente e apresentação das Guias de Recolhimentos de FGTS e INSS dos
empregados envolvidos nos serviços.

10.2. Pelo atraso no pagamento será imposta multa de 2o/o (dois por cento) ao sobre o
valor do pagamento em atraso.

í1 . FONTE DE RECURSOS

í1.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da presente
licitação provêm de recursos proprios e transferências constitucionais, conforme as
seguintes dotaçÕes:

DOTAÇÃO NOMENCLATURA FONTE

208041 . 121221 1 1 1 2.024.33903500000 (F 1 2 1 ) Manutençáo dos Serviços EducacionaisiServiços de Consultoria 101

209051 .101221 I 1 1 2.036.33903500000 (F1 71 ) Manutenção da Secretaria de Saúde/Serviços de Consultoria 102

11.2 - INDrCAçÃO DA FONTE DE RECURSOS

11.2.1. As fontes e destinações de recursos para custear as despesas serão

12 . MULTAS, PENALIDADES E RESCISÃO.

12.1. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da data da proposta, sem a celebração do
instrumento contratual correspondentes, por parte do Município, fica o Licitante liberado
dos compromissos assumidos.

12.2. O atraso justificado no cumprimento das obrigações desta Licitação sujeitará a(o)
Contratada(o) à multa de mora, na forma prevista neste instrumento convocatorio e no
Contrato.

12.3. A multa de que trata o subitem anterior não impede que a Contratante rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas no edital.
12.4. A multa aplicada será descontada nas parcelas a serem pagas ao(a)
coNTRATADO(A).

12.5. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante garantirá o direito de
ampla defesa e do contraditorio, antes de aplicar as seguintes penalidades:

12.5.1. Advertência;

12.5.2. Multa nos seguintes percentuais:
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel,: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpJ: 01.613.12110001-71
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Agência: 2296-9 / Conta Corrente: 26656-6
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12.5.2.1. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infringência de q
dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei
9.298/1996.

12.5.2.2. 2% (dois por cento) ao mês, sobre o valor total do contrato, quando a(o)
Contratada(o), sem justa causa, deixar de cumprir o prazo na execução dos serviços
estabelecidos na sua proposta.

12.5.3. Suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com o
Município, pelo prazo de 2 (dois) anos;

12.5.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante o Contratante.

í2.6. Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a(o) Contratada(o) será
notificada com 30 (trinta) dias de antecedência.

13 . RECURSOS ADMINISTRATIVOS

í3.í. Da decisão da Comissão Permanente de Licitação que julgar a habilitação, as
propostas de preços, cabe recurso, a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados da data da publicação do resultado do respectivo julgamento e citado os
licitantes.

13.2. lnterposto o recurso, será este comunicado às demais Licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

í3.3. O recurso será dirigido à autoridade competente, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, esta poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco)
dias Úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, a
Ordenadora de despesa cuja decisão deverá ser proferida noprazo de 05 (cinco) dias
úteis, contado da data em que o recurso lhe tenha sido encaminhado.

13.4. Da decisão da CPL, relativamente à reconsideração, caberá recurso à autoridade
Competente.

13.5. O prazo para interposição do recurso a que alude o item anterior e de 5 (cinco)
dias úteis contado da data da intimação do ato.

13.6. O tvlunicípio somente revogará esta Licitação por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta ou declarará sua nulidade quando verificar ilegalidade de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado
pela área Jurídica.

í4 - FORMALTZAÇÃO DO CONTRATO

14.í. Adjudicação

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35,275-000 - CNpJ: 01.613.121l000t-71
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14.1.1. A ordenadora da despesa Íarâa adjudicação aos licitantes que obtiver o
preço por item no julgamento da licitação.

14.2. Homologação

14.2.1. O resultado do julgamento será submetido à deliberação da autoridade
competente que poderá:

14.2.1.í . Homologá-lo;

14.2.1.2. Determinar que o processo baixe em diligência para retificação, se verificar
irregularidade sanável no julgamento;

14.2.1.3. Revogá-lo, por razões de interesse público;

14.2.1.4. Anular o procedimento administrativo licitatório, se deparar com ilegalidade
insanável.

14.2.2. Homologado o resultado da Licitação serão produzidos os seguintes efeitos
jurídicos:

14.2.2.1. Aquisição do direito pelo Licitante vencedor de celebrar o Contrato;

14.2.2.2. Vinculação do Licitante vencedor ao cumprimento das condições estabelecidas
em suas propostas comerciais, bem como no Edital e seus Anexos.

í5 - CONVOCAÇÃO PARA A CELEBRAçÃO DO CONTRATO

15.í. O Município por intermedio do Setor de LicitaçÕes convocará a Adjudicatária para
no prazo de 05 (cinco) dias firmar o Contrato, podendo ser prorrogado, o qual, se não
atendido, acarretará à Adjudicatária a perda do direito à contratação, além da aplicação
das penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal no. 8.666/93, observadas, no
entanto, as disposições do item a seguir.

15.2. O prazo para celebração do Contrato poderá ser prorrogado quando solicitado pela
Adjudicatária, desde que durante o seu transcurso ocorra motivo devidamente
justificado.

í6 - DTSPOSIÇOES GERATS

í6.í. A simples participação na presente licitação evidencia a aceitação das condições
deste Edital, bem como ter o proponente examinado cuidadosamente seu objeto e se
inteirado dos diversos aspectos que possam influir, direta ou indiretamente, na execução
dos serviços.

16.2. Fica entendido que o presente Edital e seus anexos são complementares entre si,
de modo que qualquer informação contida em um documento e omitida no outro será
considerada.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cf,p: 3s.27s-000 - CNpJ: 01.6t3.1 2lt000l-71
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16.3. Sobre os valores contratuais não caberá reajustamento ou revisão de p
periodicidade seja inferior a 12 (doze) meses.

16.4. A realizaçâo da presente licitação não obriga o ltíunicípio a adjudícar o seu objeto,
podendo ser anulada ou revogada a qualquer tempo, sem que caiba aos participantes
direito de pleitear qualquer indenização.

16.5. Os serviços objeto desta licitação estão estimados R$ 90.040,00 (noventa mil e
quarenta reais), distribuído da seguinte forma: Para a Secretaria Municipal de
Educação, o valor será de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) e para
Secretaria Municipal de Saúde o valor será de R$ 5í.640,00 (cinquenta e um mil
seiscentos e quarênta reais), por um período de 12 (doze) meses.

16.6. Para dírimir litígios judiciais oriundos desta licitação, fica eleito o Foro da Comarca
do Órgão licitante - Mantena/MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

16.7. Todo e qualquer esclarecimento a respeito de dúvidas surgidas durante a
elaboração das propostas pelos interessados deverá ser solicitado ao Presidente da
Comissão de Licitação, ou na sede da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, Rua
Frei Inocêncio, 236 - centro, São Félix de Minas - MG. Informações e Contato: Telefax
(0xx33) 3246-9066 (Sr. Wilson Ferraz Leonardo - Presidente da CPL), ou e-mail:
licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br, onde pode ser consultado o Edital.

í6.8. A Comissão Permanente de Licitação responderá, por escrito, através de
quaisquer dos meios de comunicação já identificados, os esclarecimentos solicitados.

í6.9. As consultas e as respostas serão transmitidas à Consulente e às demais
licitantes.

Anexo I - Minuta de Contrato Administrativo;
Anexo ll- Modelo de Proposta;
Anexo lll - Modelo de Declaração que não emprega menores;
Anexo lV - Modelo de Declaração de lnexistência de Fato Superveniente;
Anexo V - Modelo de Declaração de Microempresa - ME e empresa de Pequeno Porte
_ EPP;
Anexo Vl- Copias dos Projetos Básicos.

Prefeitura Municipal de São Félix de Min de dezembro de 2021

Wilson F rLeonardo
da CPLPres

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - Cf,P: 35.275-000 - CNpJ: 01.613.1 2lt0}0l-71
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ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo de Licitação Pública No:61/2021.
Modalidade Tomada de Preços No: 0612021.
Termo de Contrato Administrativo No: 12021.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O TVIUI,IICíPIO OC SÂO TÉIX OE
M|NAS/MG E ---------._._--, TENDO COMO OBJETO A CONSULTORIA E
lssessonaruenro ttl Ãnel púsLtcl PARA A pnesuçÃo DE sERVIÇos

5:""1'*ffi :J;:[5t]il3#:r"'i:GoVERNAMENTALNAÁREA

O MUNICÍpIO Oe SÃO fÉllx DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o no.

01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio,236, centro, nesta cidade, CEP:
35.275-000 neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine, brasileiro, casado, portador da Carteira de ldentidade CPF:
residente e domiciliado nesta cidade de São Félix de Minas - MG denominado
CONTRATANTE, e a empresa _, CNPJ: _, estabelecida à Rua _, flo. _,
Bairro: _, na cidade de _, Estado_, representada por _,
(qualificação)_, (endereço) _, inscrito no CPF sob o no.: _ e RG _,
daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, com base no Processo
Administrativo de Licitação Pública No: 61/2021, Modalidade Tomada de Preços No:

0612021, e de acordo com a Lei Federal no.8.666 de21 de junho de 1993 e posteriores
alteraçÕes, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas as cláusulas e
condiçÕes a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente termo a prestação de
serviços especializados de consultoria e assessoramento na ârea pública para a
prestação de serviços especializados de orientação à gestão governamental na área de

(inserir a área: Saúde e Educação), compreendendo

01 12

Prestacão de servicos iunto à Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo os seguintes serviços:
elaboraçâo de projetos para captaçáo de recursos financeiros junto aos demais entes federativos para
implementação de políticas de saúde pública em São Félix de Minas, compreendendo:
o Elaboraçáo de processos de prestaçáo de contas de recursos da Secretaria Municipal de Saúde,
o Alimentaçáo do Banco de Dados do Ministério da Saúde e da SES;
. Realização de audiências públicas para cumprimento da Legislaçáo Vigente;
o Elaboração, monitoramento de Plano Municipal de Saúde, programaçâo anual de saúde e relatório anual
de gestão e elaboraçáo do relatório quadrimestral no sistema SARGSUS;
. Aplicação da gerência e gestâo do sistema municipal de saúde;
. Organização e execuçáo de Conferências Municipal de Saúde de Processo Eleitoral para o Conselho
Municipal de Saúde;
o Assessoria ao Conselho Municipal de Saúde;
. Organização e execuçáo de cursos de capacitação e reciclagem de profissionais da saúde;
. Assessoria direta ao Secretário Municipal de Saúde para cumprimento da Legislaçáo pertinente à saúde
pública em consonância com o SUS;
. lmplantaÇão de políticas públicas e programas de governo federal e estadual.

02 12

assessoria e consultoria:
o referente aos programas e projetos do MEC, FNDE, FUNDEB e outros oriundos do Governo Federal;
. Assessorar nos aspectos técnicos e burocráticos as atividades dos conselhos que compôem o sistema de
ensino municipal, tais como Conselho Municipal de Alimentação Escolar, CACS, FUNDEB, CME, etc.
o Assessorar e orientar a Secretária Municipal de Educação na gestão de todos os processos de caráter
legal, técnico e burocrático;
o Orientar as atividades da Secreteria de Educação referente ao limite de gastos e suas respectivas
prestaçôes de contas;
. Assessorar a Secretaria Municipal de Educação na elabo Qçâo de capacitação, treinamento e avaliação de
desempenho dos profissionais que compôem o quadro de funcio nários desta secretaria

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpJ: 01.613.121/0001-71
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1.2. O Município garantirá todas as condiçÕes físicas e tecnológicas para
objeto do presente contrato, devendo os serviços serem conduzidos de forma diligente,
com emissão de relatórios circunstanciados emitidos dos serviços prestados,
mensalmente.

1.3. A(o) Contratada(o) responsabilizar-se-á pela veracidade das informações contidas
nos relatórios circunstanciados por ela emitidos.

cLÁusuLA SEGUNDA - REGTME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A execução dos serviços se dará nos seguintes moldes:

2.1.1. A(O) CONTRATADA(O) se obriga a executar os serviços referidos na cláusula
anterior na sede da CONTRATANTE, 02 (dois) dias por semana.

\, 2.1.2. Atendimentos e visitas emergenciais, sempre que for necessário;

2.1.3. Atendimento a servidores da Prefeitura na sede da(o) CONTRATADA(O), para
orientações técnicas específicas, produção de trabalhos especiais, orientações e
consultoria;

2.1.4. O(A) CONTRATADO(A) deverá manter canais de comunicação tais como:
telefone movel e fixo e e-mail para atender e prestar informaçÕes ao Prefeito,
Secretários Municipais e Servidores do Município ligados à área de assessoria da(o)
CONTRATADA(O), q uando solicitado.

CLÁUSULA TERCEIRA - ACRÉSCIMO - Se durante a realização dos serviços, objeto
deste contrato emergir a necessidade de execução de serviços eventuais a ele
relacionado, ficará o(a) CONTRATADO(A) obrigado a aceitar, nas mesmas condições da
proposta da licitação, os acréscimos até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do(a) CONTRATADO(A).

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA - O presente contrato terá seu início na data de sua
assinatura e se encerrará em 31 de dezembro de 2022.

GLÁUSULA QUTNTA - PREÇo E coNDtÇÕes oe PAGAMENTo - peta prestação de
serviços, a CONTRATANTE pagará a(o) Contratada(o) o valor total de R$: _

, em parcelas mensais e consecutivas de R$ ,em
até 30 (trinta) dias, correspondente ao serviço prestado, conforme proposta
apresentada, referente ao Processo Administrativo de Licitação Pública No: 61/2021, na
modalidade Tomada de Preços No: 06/2021.

5.1. Pelo atraso no pagamento será imposta multa de2% (dois por cento) sobre o valor
em atraso.

5.2. Os pagamentos dos serviços serão autorizados pelo contratante via sistema
bancário, com processamento de debito eletrônico.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTES - Os preços acima acordados serão fixos e
irreajustáveis.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.6t3.1 2ll000t-71
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7.1 - São obrigações do(a) CONTRATADO(A):

7.1.1. Atender aos chamados emergenciais da contratante;

I

u

7.1.2. Manter na direção dos serviços representante ou preposto capacitado e idôneo
que a represente integralmente em todos os seus atos; (no caso de Pessoa Jurídica)

7.1.3. Apresentar a cada pagamento comprovação de regularidade fiscal;

7.1.4. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas de seus
prepostos; (no caso de Pessoa Jurídica):

7.1.5. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na Licitação;

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

7.1.7. Prestar os serviços com diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente as
normas pertinentes no Edital;

7.1.8. Relatar, por escrito, à Secretaria de (especificar a Secretaria em que
a(o) CONTRATADA(O) estará vinculado) toda e qualquer irregularidade observada em
virtude da prestação de serviços;

7.1.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas
reclamações se obrigam prontamente a atender;

7.1.10. Ressarcir à Prefeitura o valor correspondente ao pagamento de multas,
indenizações ou despesas a esta, imposta por autoridade competente, em decorrência
do descumprimento pela(o) Contratada(o), de leis, decretos ou regulamentos
relacionados aos serviços prestados;

7.1.11. Permitir a Prefeitura a fiscalizar os serviços já contratados;

7.1.12. Não transferir a terceiros os serviços contratados.

7.2 - São obrigações do CONTRATANTE:

7.2.1. Manter equipamentos e software que permitam o cumprimento das tarefas da(o)
coNTRATADA(O);

7.2.2. Disponibilizar Servidores qualificados para atendimento das necessidades da(o)
coNTRATADA(O);

7.2.3. Não permitir a retirada de cópias de peças e formulários elaborados pela(o)
Contratada(o), tendo somente direito de uso, não podendo, no entanto, tirar cópias em
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fitas e discos magnéticos de quaisquer outros materiais cedidos pela(o)
sendo estas destinadas ao uso exclusivo da CONTRATANTE, nos termos do art
Lei Federal no. 8.666/93;

7.2.4. Efetuar mensalmente o pagamento nas condiçÕes e preços pactuados, mediante
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/recibo, devidamente atestada, depois de
constatado o cumprimento das obrigações.

7.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por um representante nos
termos da Lei no 8.666/93.

7.2.6. Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pela
Prefeitura para execução dos serviços pela(o)Contratada(o).

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
contratante garantirá o direito de ampla defesa e o contraditorio à contratada, antes
aplicar as seguintes penalidades:

8.í. Advertência;

8.2. Multa nos seguintes percentuais

8.2.1.2% (doís por cento) sobre o valor total do contrato, por infringência de qualquer
dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei Federal no.
9.298/1996.

8.2.2. 2% (dois por cento) ao mês, sobre o valor total do contrato, quando a(o)
Contratada(o), sem justa causa, deixar de cumprir o prazo na execução dos serviços
estabelecidos na sua proposta.

8.3. Suspensão de participação em licitaçôes e impedimento de contratar com o
Município, pelo prazo de 02 (dois) anos;

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

CLÁUSULA NONA - RESCTSÃO OO CONTRATO

9.1. A rescisão poderá ser:

9.í.í. Determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos a seguir
enumerados:

9.1.1.1. Não cumprimento de cláusula contratual, especificações ou prazos;

9.1.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

9.í.1.3. Lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando o
contratante a comprovar a falta de interesse da(o) CONTRATADA(O);

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - Cf,p: 3s.27s_000 _ CNpJ: 0l.6lJ.l 2ll000l-71
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9.1.1.4. Atraso injustificado no início dos serviços;

9.1.1.5. Subcontratação total do seu objeto, a associação da(o) CONTRATADA(O) com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato.

9.í.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução;

9.1.1.7, Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

9.í.í.8. Dissolução da sociedade ou falecimento da(o) CONTRATADA(O);

9.1.1.9. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da contratante, que
prejudique a execução do contrato;

9.í.1.í0. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do orgão
contratante, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

9.1.1.1í. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

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

9.1.3. Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da(o)
CONTRATADA(O), será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados,
quando os houver sofrido:

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

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

9.í.3.3. Rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações e ptazo acarretando as seguintes consequências:
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9.1.3.3.1. Assunção imediata do objeto CONTRATADO, no estado e local em
encontrar, por ato próprio do contratante;

9.1.3.3.2. Ocupação e utilização do local, instalação, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução do contrato, necessário à sua continuidade;

9.1.3.3.3. Execução da garantia contratual (quando exigida) para ressarcimento do
contratante e dos valores das multas e indenizações a ela devidas.

9.2. Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a(o) Contratada(o) será
notificada com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES - Sem prejuízo das sanções previstas no art.87
da Lei Federal no. 8.666/93, a(o) Contratada(o) ficará sujeita às penalidades,
asseguradas a prévia defesa:

í0.í. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:

10.1.1. Até 05 (cinco) dias, multa de 0,5%, sobre o valor da obrigação por dia de atraso;

10.1.2. Superior a 05 (cinco) dias, multa de 1,5o/o sobre o valor da obrigação por dia de
atraso;

10.2. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 10. 1.1 e
10.1.2 será o do valor inicial do Contrato.

10.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém
moratorio e, consequentemente, o pagamento delas não exime a(o) Contratada(o) da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a
acarretar ao contratante.

cLÁusuLA DÉctMA PRIMEIRA - REcuRSos oRÇAMENTÁRtos - As despesas
decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão por conta da seguinte
dotação constante no orçamento municipal para 2022:

oouÇÃo NOMENGLATURA FONTE
208041 . 121 221 I 1 12.024.33903500000 (F 1 2 I ) Manutenção dos Serviços Educacionais/Serviços de Consulloria 101

209051 .10122't 1 't 12.036.33903500000 (F 171) Manutenção da Secretaria de Saúde/Serviços de Consultoria 102

cLÁusuLA DÉclMA SEGUNDA - GARANTIA - A(o) Contratada(o) ficará isenta de
prestar garantia para a execução do Contrato.

GLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO - As partes contratadas elegem o Foro da
Comarca do contratante - Mantena/MG, para dirimir quaisquer dúvidãs relativas ao
presente Contrato.

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA - FlscALlzAÇÃo - A execução do presente contrato
será acompanhada e fiscalizada por competente devidamente outorgada pelo Município,
nos termos do art. 67 da Lei Federal no. 8.666/93.
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cLÁusuLA DÉclMA QUTNTA - DISPOSçÕES FINAIS - Fazem parte integ
presente Contrato, independente de transição, as condiçÕes estab
instrumento convocatório, Termo de Referência, Projeto Básico e as Normas contidas na
Lei Federal no. 8.666/93, principalmente nos casos omissos.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas.

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas/MG, _ de de 2022

')

MARCOS ALEXANDRE
GONçALVES SORDINE

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF

CONTRATADO
REPRESENTANTE LEGAL

\-,

Nome

CPF
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ANEXO II ''Pr :Il

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

_, _ de de 2022

À
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas
Processo Administrativo de Licitação Pública No:6112021
tt/odalidade Tomada de Preços No: 06/2021.

TDENTTFTCAÇÃO DO PROPONENTE:
Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:

TDENTTFTCAÇÃO DO RESPRESENTANTE:
Nome:
Endereço:
CPF:

Prezados Senhores,

Temos a honra de encamínhar a este tMunicípio proposta comercial visando a prestação
de serviços de consultoria e assessoramento na área pública, durante o exercício de
2022, conforme segue:

ITEM DESCR|çÃO DO OBJETO VALOR
MENSAL

0í 12

Prestacão de servicos iunto à Secretaria Municipal de
Saúde, compreendendo os seguintes serviços: elaboração
de prqetos para captação de recursos financeiros junto
aos demais entes federativos para implementação de
políticas de saúde pública em São Felix de Minas,
compreendendo:
. Elaboração de processos de prestação de contas de
recursos da Secretaria Municipal de Saúde;
o Alimentação do Banco de Dados do Ministério da
Saúde e da SES;
. RealizaÇão de audiências públicas para cumprimento
da Legislação Vigente;
. Elaboração, monitoramento de Plano Municipal de
Saúde, programação anual de saúde e relatório anual de
gestão e elaboração do relatório quadrimestral no sistema
SARGSUS;
. AplicaÇão da gerência e gestão do sistema municipal
de saúde;
. Organização e execução de Conferências Municipal de
Saúde de Processo Eleitoral para o Conselho Municipal de
Saúde;
. Assessoria ao Conselho Municipal de Saúde;
. Organização e execução de cursos de capacitação e
reciclagem de profissionais da saúde;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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Valor mensal: R$
Valor total: R$
Validade da proposta

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

f
o
rJ ,)
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. Assessoria direta ao Secretário Municipal de Saúde
para cumprimento da Legislação pertinente à saúde
pública em consonância com o SUS,
o lmplantação de políticas públicas e programas de
qoverno federal e estadual.

02 12

Prestacão de servicos iunto à Secretaria Municioal de
Educacão. compreendendo servicos de assessoria e
consultoria:
o referente aos programas e projetos do MEC, FNDE,
FUNDEB e outros oriundos do Governo Federal;
o Assessorar nos aspectos técnicos e burocráticos as
atividades dos conselhos que compõem o sistema de
ensino municipal, tais como Conselho Municipal de
Alimentação Escolar, CACS, FUNDEB, CME, etc.
. Assessorar e orientar a Secretária Municipal de
Educação na gestão de todos os processos de caráter
legal, tecnico e burocrático;
. Orientar as atividades da Secretaria de EducaÇão
referente ao limite de gastos e suas respectivas prestaçÕes
de contas;
. Assessorar a Secretaria Municipal de Educação na
elaboração de capacitação, treinamento e avaliação de
desempenho dos proÍissionais que compõem o quadro de
funcionários desta secretaria.

Ft. 0,6

Condições de pagamento:

ry

TOTAL I :RAL DA
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ANEXO lll

MODELO - DECLARAÇÃO

Eu (nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF:

Residente na Rua _, Í'loi , na cidade de

Estado de , representante legal da empresa

CNPJ

DECLARO, para os devidos fins de prova junto ao Processo Administrativo de Licitação

Pública No 6112021 - Modalidade Tomada de Preços No: 06/2021 da Prefeitura Municipal

de São Felix de Minas, para fins do disposto no inciso XXX!ll do art. 70 da Constituição

Federal, inciso V do arl.27 da Lei Federal no. 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido

pela Lei Federal no: 9.854 de 27 de outubro de 1999, que a referida empresa não

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalvamos que os menores a partir de 14 (quatorze) anos se encontram na condição

de aprendiz.

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

ã
ou

I

,)

de de 2022

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

SER
.: MOD ENCHI
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ANEXO IV

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO PUBLICA No: 6112011

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N': 0612021

DESLARAÇÃO DE tNExtSTÊNclA DE FATO SUPERVENIENTE

CNPJ n" (nome do profissional

(endereço completo),ou da empresa),

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua

habilitação na Tomada de Preços N': 06t2021 do Município de São Félix de Minas/MG,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

de de 2022

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

MODELO DE DECLARAçÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A empresa inscrita no CNPJ sob o no

por intermédio de seu representante legal Sr.(a)

portadordoDocumentode]dentidadeno-,inscritonocPFSobo
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 § 4o

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)

de 2022

Representante Legal
(assinatura)

(_
r'

I ã
o
\)

v

de

OD A R
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ANEXO VI

COPIAS DOS PROJETOS BASICOS DOS ITENS A LICITAR

Consultoria e assessoramento na área pública para a prestação de serviços
especializados de orientação à Gestão Governamental junto à Secretaria Municipal
de Saúde.
Consultoria e assessoramento na área pública para a prestação de serviços
especializados de orientação à Gestão Governamental junto à Secretaria Municipal
de EducaÇão.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpJ: 0l .613. t 2l/0001-71
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CERTIDÃO

Processo Licitatório N': 61/202í

Modalidade: Tomada de Preços N': 06/2021

Assunto: Cópias dos Projetos Básicos

Certificamos que os Projetos Básicos encontram-se anexado ao Ofício do órgão

solicitante, datado no dia 14 de dezembro de 2021, para analise e conferência dos

interessados nos termos que dispõe a Lei Federal no. 8.666/93, conjugado com o

disposto na Lei Federal no. 12.527111 tendo esta certidão o objetivo de substituir

copia reprográfica como anexo do edital. Para constar, lavrei e fiz juntada do

presente auto na condição de Presidente da Comissão Permanente de Licitação da

Prefeitura de São Felix de Minas.

OBJETO: Contratações de pessoas físicas ou jurídicas especializadas em

consultoria e assessoramento na área pública para a prestação de serviços

especializados de orientação à gestão governamental, nas áreas da saúde e

educação.

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, 22 de 2021

WILSON LEONARDO
da CPL
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eROCESSO ADMIN;STRATIVO DE llCtrAÇÃO PUBLTCA No: 6112021.

MODALIDADE TOMADA DE PREçOS No: 0612021.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL

NOME DA LICITANTE:
CNPJ NO.:

ENDEREÇO:
E-MAIL:
CIDADE:
ESTADO:
TELEFONE: FAX:
PESSOA PARA CONTATO:

Recebi do t\Iunicípio de São Felix de Minas, cópia do Edital da Tomada de Preços No:

06t2021, cujos envelopes de Proposta de Preços Documentos de Habilitação serão

recebidos pela Presidente da CPL até às 09h00 do dia 1010112022, na sala da Comissão

Permanente de Licitações, situado á Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - São Félix de

Minas - MG.

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG, _ de de 2022.

NOME DA EMPRESA
CNPJ:

Senhor licitante,

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipalde São Félix de Minas e essa licitante, solicitamos
o preenchimento do comprovante de retirada de Edital e relnessa do mesmo ao da

através de correio eletrônico (e-mail) , ou através do fax: (__)
sendo /VECESSÁRtO para eventuais comunicações aos rnferessados.

OBS.: Á não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informações adicionais.
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