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EDTTAL DE LTCTTAÇÃO

EXCLUSIVO PARA MTCROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP) E MICRO EMPREENDEDOR TNDTVTDUAL (MEr)

Processo Administrativo de Licitação no: 6312021

Convite no:0412021

Objeto: Contratação de serviços de assessoria e consultoria técnica e jurídica

especializada em licitaçÕes públicas, correspondentes à formatação de atos e

procedimentos administrativos de orientação e aprovação de peças processuais,

recursos e impugnações de licitaçÕes.

Data e Horário de julgamento: 04 de janeiro de 2022, abeÉura dos envelopes

prevista para às 09h00.

Esclarecimentos: Comissão Permanente de Licitação (33) 3246-90oo

licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br - Wilson Ferraz Leonardo - Presidente da

CPL.

Obtenção do Edital: Enviado a convidados, retirada na sede da Prefeitura ou

através de solicitação por e-mail.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpf: 01.61.3.121/oooÍ^-71 a

MI

Local: Na sala de Licitações localizada na Av. Frei lnocêncio, 236 - Centro de

São Félix de Minas - MG.
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EDTTAL DE LTCTTAçÃO

Processo Administrativo no : 6312021

Convite no:0412021

Tipo: Menor Preço Global

PREÂMBULO

O Município de São Félix de Minas, de ordem do Excelentíssimo Prefeito Sr. Marcos

Alexandre Gonçalves Sordine, através da Comissão Permanente de Licitação, faz saber

que está aberto processo licitatorio na modalidade "CONVITE".

A presente licitação, cujo tipo e o de MENOR PREÇO GLOBAL, será integralmente

conduzida pelo Presidente da CPL, assessorado pelos demais membros da Comissão

Permanente de Licitação e regida pela Lei no. 8.666/93 e suas alteraçÕes, e,

subsidiariamente, pela Lei Complementar no. 12312006 e suas alteraçôes, e demais

normas pertinentes em vigor, consoantes às condiçÕes estatuídas neste instrumento

convocatório e seus anexos.

Em virtude do valor de seu objeto, esta Licitação destina-se exclusivamente à

participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, conforme

regulamentado pela lei complementar 12312006 e suas posteriores alteraçÕes, em seu

artigo 48 inciso l.

O início da sessão para abertura dos envelopes ocorrerá às 09h00 do dia 04 de janeiro

de 2022, seguindo-se os trâmites legais.

Os licitantes interessados poderão visitar a Prefeitura Municipal e solicitar mais

informaçÕes sobre os serviços a serem executados, bem como as condições de trabalho

oferecidas.

Na visita os licitantes poderão se inteirar, sob sua exclusiva responsabilidade, das

condiçÕes do local, avaliando problemas futuros, de modo que os custos propostos

cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter todas as

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066- CEP:35.275-000 - CNpf: Ot.6tg.l2l/OOO1-71 @
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informaçÕes que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do

contrato.

E de inteira responsabilidade do licitante a verificação "in loco" das dificuldades e

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta; a não verificação

dessas dificuldades não poderão ser invocadas no desenrolar dos trabalhos como fonte

de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

Os custos com a visita do licitante ao local dos trabalhos correrão por exclusiva conta da

licitante interessado.

O representante da licitante que promover a visita às instalaçÕes da Prefeitura deverá

estar devidamente credenciado e identificado e será acompanhado de representante do

Executivo.

1 . DO OBJETO

1.1. Contratação de serviços de assessoria e consultoria técnica e jurídica

especialízada em licitaçÕes públicas, correspondentes à formatação de atos e

procedimentos administrativos de orientação e aprovação de peças processuais,

recursos e impugnaçÕes de licitações, conforme descrito no anexo Vl deste edital

(Projeto Básico).

2, DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

2.1. Menor Preço Global.

3. DAS CONDTÇOES DE PARTTC|PAÇÃO

3.1. Para a participação de pessoas jurídicas, o presente edital é EXCLUSIVO PARA

ME (microempresa), EPP (empresa de pequeno porte) e/ou MEI (microempreendedor

individual) se submete ao disposto na Lei Complementar no 123t2O06, que estabelece

normais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às ME- Microempresa e EPp -

Empresas de Pequeno Porte, com suas posteriores alterações.

3.2. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar no. 123, de 14112t2006, as

microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 3S.27s-000 - cNpf: oí..6l3.t2tlooot-7Í- @
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exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restrição.

3.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado

o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderâ ao momento em que

o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a

critério da Administração Pública, para 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.

3.4. A não regularizaçâo da documentação no prazo previsto no item 3.3, implicará

decadência do direito à contratação, sem preluízo 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.

3.5. Conhecer todas as condiçÕes estipuladas no presente edital e apresentar os

documentos nele exigidos.

3.6. Será vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio e

impedidas por força de Lei.

3.7. Poderá participar da licitação quem não estiver sob falência, concordata, concurso

de credores, dissoluçâo, liquidação ou haja sido suspensa de licitar pela Prefeitura

Municipal de São Félix de Minas e/ou declarado inidônea por qualquer Órgão Público.

3.8. Qualquer manifestaçâo em relação à presente licitaçâo 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.

3.9. Em hipótese alguma serâo concedidos prazos para apresentação de documentos

que náo forem entregues na data e hora estabelecidas no edital.

3.10. Alem dos convidados pela administração, poderão participar do presente Convite

os interessados, cadastradas ou não em quaisquer órgâos ou entidades da

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.r (33) 32469066 - cBpl. ZS.?7S-000 - cNpf : ot.6tg.l2t/ooot-7i @
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Administração Pública, que manifestarem interesse na participação com a

de até 24 (vinte e quatro) horas antes do dia previsto para entreqa das propostas.

4. DA APRESENTAçÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

4.1. Na data, hora e local referidos no preâmbulo deste Edital, as Licitantes devem

apresentar os envelopes de Habilitação e Proposta, por intermedio de seu representante

legal ou procurador devidamente habilitado ou credenciado.

4.2. 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, poderá participar do processo licitatório, respondendo, dessa forma, para

todo e qualquer efeito de direito.

4.3 Os Licitantes deverâo protocolar a documentação e as propostas, em envelopes

separados devidamente lacrados, nos quais deverão constar o número do convite

destacado, contendo:

4.5. Da habilitação

Envelope í: DOCUMENTACÃO DE HABILITAÇÃO

PESSOA JURIDIGA:

4.5.1. Habilitação Jurídica:

a) Cedula de ldentidade dos sócios da empresa;

\-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS
ATT.: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO No: 63/2021
coNVtTE No'.04t2021
RUA FREI INOCÊNCIO, 236 - CENTRO
SÃO FELIX DE MINAS - MG

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

TDENTtF|CAçÃO DO LtCITANTE

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEptzs.zTs-000 - cNp|: ot.6t3,.tzqooot-71 ffi
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b) Registro Comercial, no caso de firma individual;

c) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado;

d) Prova de inscrição no CNPJ;

4.5.2. Reg ularidade Fiscal :

a) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede

do licitante ou outra equivalente na forma da Lei;

b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título Vll-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio

de 1943, (Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT) de acordo com a Lei no

12.440 de 07 de julho de 201 1;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

d) 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;

e) Declaração de lnexistência de Fato Superveniente.

PESSOA FíSICA:

a) Comprovante de inscrição na OAB;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede
do licitante ou outra equivalente na forma da Lei;

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidâo negativa (CNDT), nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943, (Certidão Negativa de Debito Trabalhista - CNDT) de acordo com a Lei no

12.440 de 07 de julho de 2011;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cBpzzs.zis-000 - cNpf: o1.6Lg.tzt/ooot-71 @
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d) Declaração de lnexistência de Fato Superveniente

4.6. Poderão participar da licitação os inscritos na Seção de Cadastro de Fornecedores

da Comissão de LicitaçÕes da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG, bem

como os demais que atenderem as condiçÕes editalícias com antecedência de, no

mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da data fixada para a entrega dos envelopes (Lei no

8.666/93, art. 22, § 3").

4.6.1. Os interessados poderão comparecer pessoalmente ou através de procuradores

às seçÕes realizadas pela C.P.L. ou enviar os envelopes, até o início da sessão de

abertu ra dos envelopes.

4.6.2. Poderão acompanhar a documentação de habilitação, outros esclarecimentos e

material publicitário, sendo este item opcional.

4.6.3. Toda documentação poderá ser representada em cópias reprográficas

autenticadas em cartorio ou acompanhados dos originais para autenticação pelo

Presidente da Comissâo Permanente de Licitação na fase de habilitação;

4.7 - Proposta Gomercial:

B:

4.7.1. A Licitante deverá estruturar e apresentar a sua proposta de preços, em envelope

opaco, devidamente lacrado, com identificação externa da Licitaçâo, tazâo social, no do

CNPJ, endereço e telefones da empresa Licitante, além do texto "Proposta de Preços".

4.7.2. A Proposta de Preços deverá conter indicação dos preços unitário e global dos

serviços, expressa em reais (R$), em algarismos e por extenso.

@

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS
ATT.: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO NO: 63/2021
coNVtTE No.04t2021
RUA FREI INOCÊNCIO, 236 - CENTRO
SAO FELIX DE MINAS _ MG

IDENTI DO LICITANTE:

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: O1.6L3.L2UOOO1'71
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4.7.3. Os preços propostos abrangerão todas as despesas e custos da licitante, táis

como: taxas,

honorários.

impostos, mão-de-obra, encargos sobre salários, custos indiretos,

4.7.4. Deverão os licitantes preencher a Proposta em observância aos preços máximos

constantes neste Edital.

4.7.5. Na elaboração da proposta de preços o Licitante não deve considerar qualquer

benefício fiscal no âmbito da União, do Estado e do tVlunicípio.

4.7.6. O licitante deve considerar, por ocasião da elaboração da proposta preços, o

regime fiscal vigente no País.

4.7.7. A Proposta de Preços deverá estar datada e assinada pelo representante legal da

Empresa.

4.7.8. 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 prazo poderá ser

prorrogado, desde que por mútuo acordo entre a Administração e o Licitante.

4.7.9. A proposta de preços será verificada quanto a eventuais erros ou discrepância

entre valores grafados em algarismos e por extenso.

4.7.10. Constatada discrepância entre os valores grafados em algarismo e o valor por

extenso pertinente às ofertas previstas neste Edital, prevalecerá o valor por extenso.

4.7.11. Serão corrigidos automaticamente, quaisquer erros de soma e/ou multiplicação.

4.7.12. A CPL desclassificará as propostas que não atenderem às exigências

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

4.8. Os envelopes entregues em locais ou horários diferentes do especificado não serão

objetos de julgamento pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sendo

vedada a participação de licitante retardatário.

4.9. A apresentação da proposta é manifestação implícita de que são aceitas as

condiçÕes do presente Convite.

5. DA FORMA DE JULGAMENTO

ú/Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.r (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: OL.6L3.L2L/OOOI-7t
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5.1. O presente Convite será processado e julgado de acordo com o procedimento

estabelecido no aft.43 da Lei Federal no. 8.666/93.

5.2. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Convite, na presença dos

Licitantes ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem

assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação, iniciará os trabalhos examinando o

envelope de "DOCUMENTAÇÃO", rubricado pelos seus componentes e representantes

presentes, procedendo a seguir a sua abertura o qual serão examinados os documentos

para habilitação.

5.3. Será considerado inabilitado o licitante que não apresentar os documentos exigidos

neste edital ou licitante que apresentarem documentação fora do prazo.

5.4. Anunciando o resultado da habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de

Licitação interpelará aos licitantes quanto à sua intenção de interpor recursos, ou caso

contrário, à desistência expressa do recurso quando será dado prosseguimento dos

trabalhos, passando-se a abertura dos envelopes de Proposta Comercial se todos os

representantes estiverem presentes e renunciarem ao ptazo recursal.

5.5. A seguir a Comissão Permanente de Licitação examinará os envelopes de
"PROPOSTAS', os quais serão rubricados pelos seus componentes e representantes

presentes, procedendo a seguir a sua abertura, desde que haja desistência expressa do
ptazo recursal.

5.6. ApÓs abertura dos envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas,

não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou

omissÕes que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades
previstas neste convite.

5.7 - A proposta que apresentar erro de cálculo será corrigida automaticamente pela

comissão Permanente de Licitação, prevalecendo seu preço unitário.

5.8. Serão consideradas desclassificadas os licitantes que não obedecerem às
condiçÕes estabelecidas no Convite, apresentarem preços manifestadamente
inexeq u íveis ou excessivos.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (13) 22469o66 - cEp: zs.zzs-ooo - cNpf: 01.613.121/ooot-71 @
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5.9. Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração

licitantes o ptazo de três dias úteis para reapresentação de outra, escoimada de causa

que ensejou a desclassificação.

5.10. Será considerado vencedor o licitante que apresentar a menor proposta global.

6. CRÉDITO PARA DESPESA: O valor de presente contrato correrá por conta dos

recursos consignados no Orçamento Municipal de 2022 sob a rubrica no:

6.1. O pagamento do valor contratado far-se-á em parcelas consecutivas, vencíveis em

cada mês do período coberto pelo contrato, no ptazo máximo de cinco dias úteis.

7. DAS OBRtcAÇOeS e RESPONSABTLTDADES

7.1. DAS OBRIGAÇOeS e RESPONSABTLTDADES DA CONTRATANTE

a) Permitir o acesso dos profissionais da licitante vencedora, devidamente credenciados,

às dependências da Prefeitura, bem, ainda o acesso a dados e informaçÕes necessários

ao desempenho das atividades previstas neste certame.

b) Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser

solicitados pelos profissionais da licitante vencedora;

c) Fornecer, no caso de atividade desenvolvida nas dependências da Prefeitura,

instalaçÕes adequadas ao bom desempenho da equipe da licitante vencedora;

d) Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
especificaçÕes constantes neste edital;

e) Solicitar que seja refeito o serviço que não atender às especificações constantes
neste edital;

f) Viabilizar a participação dos servidores, através de comissão e promover a articulação
institucional necessária à integração de todos os segmentos envolvidos no processo;

fixar aos

Ficha Fonte
Recurso Crédito Orçamentário Nomenclatura

52 100 202021 .04 1 221 1 1 42.007 .33903500000

Secretaria Municipal de
Administração e Governo -Gestão participativa
transparente e eficiente
ServiÇos de Consultoria

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) g2469066- cEp:3s.27s-000 - cNpf: ot.6Lg.tzt/ooot-71 @
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g) Convocar, a qualquer tempo, a contratada para sanar dúvidas;

h) Efetuar os pagamentos conforme estabelecido no contrato.

7.2. DAS OBRTGAÇOeS e RESPONSABTLTDADES DA CONTRATADA

a) levantar todos os dados necessários para a formulação do objeto contratado;

b) cumprir fielmente à metodologia de desenvolvimento, constante no Projeto Básico;

c) gerenciar todos os aspectos técnicos, necessários ao desenvolvimento do trabalho;

d) realizar os serviços, objeto da licitação, com técnica adequada e em conformidade

com a legislação pertinente;

e) fornecer, sempre que solicitado, todas as informaçÕes e documentos relativos à

feitura dos trabalhos, objeto da licitação;

f) providenciar a transferência de todos os direitos sobre os documentos produzidos, que

passarão a pertencer ao Município de São Félix de Minas;

g) Responder por quaisquer danos causados diretamente ao Município de São Félix de

Minas ou a terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus profissionais

credenciados para a execução do serviço;

h) Manter os seus profissionais sujeitos às normas disciplinares do Poder Executivo de

São Félix de Minas, porém sem qualquer vínculo empregatício;

m) Manter, ainda, os seus profissionais devidamente identificados quando em trabalho,

devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa

ordem e às normas disciplinares do Município de são Felix de Minas;

n) Arcar com a despesa decorrente de qualquer infraçáo, seja qual for, desde que

praticada por seus profissionais quando da execuçâo do serviço.

o) Comunicar ao Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e

prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cBp:3s.27s-000 - cNpf: ot.6t3,,'2,,/ooo1^-71 @
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p) A contratada não poderá divulgar ou dispor de qualquer informaçáo ou resultado

relacionado aos estudos objeto deste certame, sem a autorizaçâo expressa do

Município de São Felix de Minas.

q) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do

Município de São Félix de Minas;

r) Manter, durante toda a execução do objeto deste certame, em compatibilidade com as

obrigaçÕes a serem assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação

exigidas neste processo licitatório;

s) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçÕes

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na

época própria, uma vez que os seus técnicos não manterão nenhum vínculo

empregatício com o Município de Sâo Félix de Minas;

t) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçÕes

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência

da espécie, forem vítimas os seus técnicos, em execução do serviço, ou em conexão

com ele, ainda que acontecido em dependências do Município;

u) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,

relacionadas à execução do serviço, originariamente ou vinculada por prevenção,

conexão ou contingência;

v) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicação deste certame.

x) A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição

anterior, não transfere ao MunicÍpio a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá

onerar o objeto deste processo licitatório, razáo pela qual a licitante vencedora renuncia

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o
Município.

8. DAS CONDrÇOES DE PAGAMENTOS

8.1. Os pagamentos dos serviços ora licitados serão feitos em até 30 (trinta) dias após a
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica/Fatura/Recibo, no caso de pessoa jurÍdica

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 22469066 - cBpt ls.2TS-000 - cNpf; ot.6t}.tzí,/ooot-71 @
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deverá ser devidamente atestada pelo órgão competente e apresentação das

Recolhimentos de FGTS e INSS.

ras de

8.2. Pelo atraso no pagamento será imposta multa de 2o/o (dois por cento) ao mês sobre

o valor global do contrato.

9. DAS MULTAS, PENALIDADES E RESCISÃO

9.1. Decorrido o pruzo de 60 (sessenta) dias da data da proposta, sem a celebração do

instrumento contratual correspondentes, por parte do Poder Legislativo, fica o Licitante

liberado dos compromissos assumidos.

9.2. O atraso justificado no cumprimento das obrigações desta Licitação sujeitará a

Contratada à multa de mora, na forma prevista neste ínstrumento convocatório e no

Contrato.

9.3. A multa de que trata o subitem anterior não impede que a Contratante rescinda

unilateralmente o contrato e aplique outras sançÕes previstas no edital.

9.4. A multa aplicada será descontada nas parcelas a serem pagas ao contratado.

9.5. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante garantirá o direito de

ampla defesa e do contraditorio, antes de aplicar as seguintes penalidades:

9.5.1 . advertência;

9.5.2. multa nos seguintes percentuais:

9.5.2.1.2o/o (dois porcento) sobre o valortotal do contrato, por infringência de qualquer

dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei Federal no

9.298/1996.

9.5.2.2. 2o/o (dois por cento) ao mês, sobre o valor total do contrato, quando a

contratada, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo na execução dos serviços

estabelecidos na sua proposta.

9.5.3. suspensão de participação em licitaçÕes e impedimento de contratar com o
MunicÍpio, pelo prazo de 2 (dois) anos;

v
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9.5.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admin

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante o Contratante.

9.6. Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a Contratada será

notificada com 30 (trinta) dias de antecedência.

10. DOS RECURSOS

10.1. Da decisão da CPL que julgar as propostas de preços, cabe recurso, a ser

interposto no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da publicação do resultado

do respectivo julgamento e citado os licitantes.

10.2. lnterposto o recurso, será este comunicado às demais Licitantes, que poderão

impugná-lo.

10.3. O Município somente revogará esta Licitação por razÕes de interesse público

decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e

suficientes 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.

11. DA FORMALTZAÇÃO DO CONTRATO

\., 1í.1. Adjudicação e Homologação

11.2.1. O resultado do julgamento (classificação das ticitantes e a adjudicação do objeto

da Licitação à Licitante vencedora) será submetido à deliberaçâo da autoridade

competente que poderá:

11.2.1.1. homologá-lo;

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

11.2.1.3. revogá-lo, por razôes de interesse público;

11-2.1.4. anular o procedimento administrativo licitatório, se deparar com ilegalidade
insanável.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cLptzs.2TS-000 - cNpf: o1.6ts.tz1-/ooot-71 @
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11.2.2. Homologado o resultado da Licitação serão produzidos os seguintes efeitos

jurídicos:

11.2.2.1. aquisição do direito pelo Licitante vencedor de celebrar o Contrato;

11.2.2.2. vinculaçâo do Licitante vencedor ao cumprimento das condiçÕes estabelecidas

em suas propostas comerciais, bem como no Edital e seus Anexos.

12.DA CONVOCAÇÃO pnnA A CELEBRAçÃO DO CONTRATO

12.1. O Município convocará a Adjudicatária para no prazo de 05 (cinco) dias firmar o

Contrato, o qual, se nâo 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.

12.2. O pruzo para celebração do Contrato poderá ser prorrogado quando solicitado

pela Adjudicatária, desde que durante o seu transcurso ocorra motivo devidamente

justificado.

í 3. DTSPOSTçÔES GERATS:

13.1. Esclarecimentos das dúvidas sobre o Convite e suas condiçÕes que afetem a

formulação da proposta serão atendidas via telefone, fax, por escrito, ou pessoalmente

até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário/data marcados para abertura do envelope;

(fone (33) 3246-9066 - Wilson Ferraz Leonardo).

13.2. Recursos e discordâncias só serão considerados se apresentados, quando em

relação ao presente Convite, por escrito;

13.3. Os prazos serão contados conforme dispõe a Lei 8.666/93 e alteraçÕes

posteriores;

13.4. Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de

solicitar aos licitantes, em qualquer fase, esclarecimentos, informaçÕes ou dados

adicionais que entenda necessários ao julgamento;

13.5. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo

critério, decidir pelo exame e julgamento da documentação na mesma sessão de

abertura ou em outra, em data por ela flxada e divulgada entre os participantes.

@Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPr 35.275-000 - CNPI: O1,.613.t2AlOOOt-71
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13.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão Permanente de

Licitação;

13.7. Os vencedores da presente licitação firmarão contrato com a Prefeitura Municipal

13.8. Em caso de empate entre os licitantes, o desempate será feito mediante sorteio.

13.9. Para questÕes que não se resolverem na instância administrativa, o Foro

competente será o da Comarca do Município Contratante.

13.10. No interesse da Administraçâo, esta licitação poderá ser anulada ou revogada, no

todo ou em parte, observando o disposto no artigo 49, da Lei Federal no 8.666/93 e

alteraçÕes posteriores.

13.11. Das decisões do Presidente da Comissâo Permanente de Licitaçáo caberão

recursos nos prazos previstos na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alteraçÕes.

14. Fazem parte deste edital os anexos:

14.1. Anexo I - Minuta de Contrato;

14.2. Anexo ll - Modelo de Proposta Comercial;

14.3. Anexo lll - Declaração de que não emprega menor;

14.4. Anexo lV - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de

pequeno porte;

14.5. Anexo V - Declaração de inexistência de fato superveniente;

14.6. Anexo Vl - Projeto básico.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, 27 de dezembro de 2021.

Wilson Leonardo
Presidente da CPL

@
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ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Adm i n istrativo Licitatório no. 6312021
Convite No.0412021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICíPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS E

TENDO COMO OBJETO A
GoNTRATAçÃO DE SERVTçOS DE ASSESSORIA E

CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA ESPECIALIZADA
EM LICITAÇÔES PUBLICAS, CORRESPONDENTES À
FORMATAçÃO DE ATOS E PROCEDIMENTOS
ADMTNTSTRATTVOS DE ORTENTAÇÃO E APROVAçÃO
DE PEçAS PROCESSUAIS, RECURSOS E
TMPUGNAÇÕES DE LTCTTAçÔES.

O Município de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito
público interno, sediada na Rua Frei lnocêncio no236, Centro, CNPJ: 01.613.12110001-
71, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Marcos Alexandre Gonçalves Sordine,
brasileiro, casado, residente.........................., no........, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e .......... , CPF/CNPJ:................, Endereço:

Representada por: inscrito no CPF sob o no.:

., daqui por diante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base no Processo Administrativo Licitatório no. 6312021,
Modalidade Convite no: 0412021, e de acordo com a Lei Federal no. 8.666 de 21 de
junho de 1993, e posteriores alteraçÕes resolvem celebrar o presente CONTRATO,
observadas as cláusulas e condiçÕes a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO Contratação de serviços de assessoria e
consultoria técnica e jurídica especializada em licitaçÕes públicas, correspondentes à
formatação de atos e procedimentos administrativos de orientação e aprovação de
peças processuais, recursos e impugnaçÕes de licitaçôes.

1.1 O contratado prestará os serviços mediante solicitação do Sr. Prefeito Municipal e
Setor de LicitaçÕes, de forma presencial, em seis dias do mês, toda quinta-feira e sexta-
feira de quinze em quinze dias. O contratado deverá ainda, disponibilizar profissionais
que possam atender, em regime de plantâo de consultas, durante os dias úteis, no
horário comercial, por telefone, fax, e-mail ou responder pessoalmente aos servidores
da Prefeitura que comparecerem à sede da consultoria, quanto a instruçÕes ou
esclarecimentos de dúvidas sobre o objeto da consultoria.

1.2 O Município garantirá todas as condiçÕes físicas e tecnológicas para execução do
objeto do presente contrato, disponibilizando internet, impressoras, scanners, redes
integradas, máquinas copiadoras e servidores que atendam a demanda dos trabalhos.

1.3 Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital de
Licitação do Convite No: 0412021, incluindo seus Anexos, e a Proposta da
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CONTRATADA, datada de I t2022 , bem como seus anexos, e dem êlementos
constantes do Processo Administrativo de Licitação No. 63/2021.

GLÁUSULA SEGUNDA - REGTME DE EXEGUçÃO - Por nâo se tratar da contratação
de execução de serviços especializados, não se aplicam os regimes de execução
citados no inciso Vlll do art. 60 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - V|GÊNCIA - O presente contrato terá seu inÍcio a partir da
ordem de serviço e se encerrará em 31 de dezembro de 2022, podendo a critério das
partes, havendo interesse do Município, sua duração estender-se, conforme art. 57, ll da
Lei Federal no. 8.666/93.

CLÁUSULA qUARTA - EFtCÁCn - O presente contrato só terá eficácia depo.is de
aprovado pela autoridade competente e após a publicação de seu extrato no Orgão
Oficial.

4.1 - lncumbirá o Município de São Félix de Minas, providenciar, às suas expensas, a
publicação do extrato do contrato no Orgão Oficial. O mesmo procedimento será
adotado para eventual termo aditivo.

cLÁusuLA QUTNTA - PREÇO E CONDIÇOES Oe PAGAMENTO - Pela prestação de
serviços, a CONTRATANTE pagará à contratada o valor total de R$:

, effi doze parcelas mensais e consecutivas de R$

, conforme proposta apresentada.

5.1 Pelo atraso no pagamento será imposta multa de 2o/o (dois por cento) ao mês sobre
o valor anual do contrato.

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, nos termos da legislação que implantou o Plano Real, salvo o caso de
prorrogação do contrato, por interesse da contratante, conforme § 10 do art. 58 da Lei
Federal no. 8.666/93.

cLÁusuLA sÉTrMA - oBRrcAçoES Do coNTRATANTE E coNTRATADA

7.1 são obrigaçÕes do CONTRATADO:
7.1.1 encaminhar profissionais habilitados à sede da Prefeitura Municipal, a fim de
atender às necessidades da contratante;
7.1.2 apresentação de relatório final conforme cláusula primeira deste contrato;
7.1.3 atender aos chamados da contratante;
7.1.4 manter na direção dos serviços representante ou preposto capacitado e idôneo
que a represente integralmente em todos os seus atos;
7.1.5 apresentar a cada pagamento comprovação de regularidade fiscal;
7.í.6 responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas de seus prepostos;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - TeI.z (33)32469O66 - CEP: 35.275-OOO - CNPf: 01.613.I?UOOOA-7L
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7.1.7 manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibil com as
obrigaçÕes por ele assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas
na Licitação;
7.í.8 reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisâo administrativa,
prevista no art. 77, da Lei Federal no. 8.666/93.

7.2 sáo obrigaçÕes do CONTRATANTE:
7.2.1 manter equipamentos e software que permitam o cumprimento das tarefas da
contratada;
7.2.2 disponibilizar servidores qualificados para atendimento das necessidades da
contratada;
7.2.3 não permitir a retirada de cópias de peças e formulários elaborados pela
contratada, tendo somente direito de uso, não podendo, no entanto, tirar cópias em fitas
e discos magnéticos de quaisquer outros materiais cedidos pela contratada, sendo estas
destinadas ao uso exclusivo da contratante, nos termos do art. 66 da Lei Federal no.

8.666/93;
7.2.4 efetuar o pagamento nos valores e prazos estabelecidos na Cláusula Quinta deste
contrato.

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
contratante garantirá o direito de ampla defesa e o contraditório à contratada, antes
aplicar as seguintes penalidades:
8.1 - advertência;
8.2 - multa nos seguintes percentuais:
8.2.1 - 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infringência de qualquer
dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei Federal no.
9.298/1996.
8.2.2 - 2% (dois por cento) ao mês, sobre o valor total do contrato, quando a contratada,
sem justa causa, deixar de cumprir o pruzo na execução dos serviços estabelecidos na
sua proposta.
8.3 - suspensão de participaçâo em licitaçÕes 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 - RESC|SÃO oO coNTRATo: A rescisão poderá ser:
9.í. determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos a seguir
enumerados:
9.í.1 não cumprimento de cláusula contratual, especificaçôes ou prazos;
9.1.2 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçÕes e prazos;
9.í.3 lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando o
contratante a comprovar a falta de interesse da contratada;
9.1.4 atraso injustificado no início dos serviços;
9.í.5 subcontratação total do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no instrumento convocatório e no contrato.
9.1.6 cometimento reiterado de faltas na execução;
9.1.7 decretação de falência ou a instauração de insorvência civir;
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9.1.8 dissolução da sociedade ou falecimento da contratada;
9.1.9 alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da
preludique a execução do contrato;

, que

9.1.10 razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão contratante, e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
9.1.11 ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.
9.2. amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaçâo escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo administratÍvo, desde que haja
conveniência do contratante.
9.3. em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da contratada, será
esta ressarcida dos prejuÍzos regularmente comprovados, quando os houver sofrido:
9.3.í suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por prazo superior
a 12O (cento e vinte) dias, salvo, em caso de calamidade pública, grave perturbaçâo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, que totalizem o mesmo
ptazo, 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 até que seja normalizada a situaçáo;
9.3.2 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 obrigaçôes até
que seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por
escrito ao contratante;
9.3.3 rescisão contratual pelo nâo cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçÕes
e ptazo acarretando as seguintes consequências:
9.3.3.í assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar,
por ato próprio do contratante;
9.3.3.2 ocupação e utilização do local, instalação, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução do contrato, necessário à sua continuidade;
9.3.3.3 execução da garantia contratual (quando exigida) para ressarcimento do
contratante e dos valores das multas e indenizaçÕes a ela devidas.
9.4 na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a contratada será
notificada com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉclMA - PENALIDADES - sem prejuízo das sançÕes previstas no art.
87 da Lei Federal no. 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades,
asseguradas a prévia defesa:
í0.í pelo atraso injustificado na execução do Contrato:
10.1.1ate 05 (cinco) dias, multa de 0,57o, 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 pela inexecução total ou parcial do Contrato;
10.2.1 multa de 2o/o (dois), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não
cumprida;
10.2.2 multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada
para complementaçáo ou realizaçâo da obrígação não cumprida.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpf: oí..6í.g.tzvooot-7L @
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í0.3 O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos s
10.2.2 será o do valor inicial do Contrato.
10.4 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatÓrio, porém

moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a contratada da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a

acarretar ao contratante.

cLÁusuLA DÉctMA pRtMEtRA - REcuRSos oRÇAMENTÁRos - as despesas
decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da seguinte
dotação constante no orçamento municipal para 2022:

GLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA - GARANTIA - A Contratada ficará isenta de prestar
garantia para a execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO - As partes contratadas elegem o Foro da
Comarca do GONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente
Contrato.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - FIScALIzAÇÃo - A execuçâo do presente contrato
será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Administração e Governo,
nos termos do art. 67 da Lei Federal no. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉclMA QUINTA - DlSPoslçoES FTNAIS - Fazem parte integrante do
presente Contrato, independente de transição, as condições estabelecidas no
instrumento convocatório e as Normas contidas na Lei Federal no. 8.666/93,
principalmente nos casos omissos.

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

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

Marcos Alexandre Gonçalves Sordine
Prefeito

Contratado

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF:

Nome
CPF:

Secretaria Municipal de
Administraçâo e Governo

Gestão participativa
transparente e eficiente -
Serviços de Consultoria

52 100 202021 .041 221 1 1 42.007 .33903500000

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet,: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpf: 0,,6].3í2I/0001I-7Í- @
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Ficha Fonte
Recurso

Crédito Orçamentário Nomenclatura
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

MG, _ de de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS
ATT. PRESTDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LlClrAÇÃO
SAO FELIX DE MINAS - MG
PROCESSO LICITATÓNIO NO. 63/2021
CONVITE No:0412021

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

TDENTTFICAÇÃO DO RESPRESENTANTE :

Nome:
Endereço:
CPF:

Prezados Senhores,

Temos a honra de encaminhar a esta Prefeitura proposta solicitada através Convite
04t2021.

Objeto: Contratação de profissional devidamente capacitado (pessoa física) ou empresa
(pessoa jurídica) para prestação de serviços de assessoria técnica e jurídica
especializada em licitaçÕes públicas, incluindo formatação de atos e procedimentos
administrativos de orientação e aprovação de peças processuais, recursos e
impugnaçÕes.

O contratado deverá prestar os serviços de forma presencial, em seis dias do mês, toda
quinta-feira e às sextas-feiras, de quinze em quinze dias. O contratado deverá ainda,
disponibilizar profissionais que possam atender, em regime de plantão de consultas,
durante os dias úteis, no horário comercial, por telefone, Íax, e-mail ou responder
pessoalmente aos servidores da Prefeitura que comparecerem à sede da consultoria,
quanto a instruçÕes ou esclarecimentos de dúvidas sobre o objeto da consultoria
disponibilizar profissionais que possam atender, em regime de plantão de consultas,
durante os dias úteis, no horário comercial, por telefone, fax, e-mail ou responder
pessoalmente aos servidores da Prefeitura que comparecerem à sede da consultoria,
quanto a instruçÕes ou esclarecimentos de dúvidas sobre o objeto da consultoria.
Valor mensal dos serviços:
Valor total dos seruiços:
Validade da Proposta: (mínimo 60 dias)

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - CNpf: oí^.6az.tzt /oooL-7t @
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DeclaraçÕes:
o Tenho conhecimento dos termos do presente Edital e com ele estou de acordo;
. Estou ciente dos Prazos para prestaçâo dos serviços;
o Declaro que caso seja a vencedora executar os serviços conforme Edital.

de de 2022

Assinatura - ldentificação

i
o
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Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 3S.Z7S-000 - cNpfr ot.6,,g.tzí-looot-71, W
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ANEXO III

\-

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa ............. QNPJ n.o ......., por intermédio de seu

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

ldentidade no. ........... e CPF N.o............., declara, sob as penas da lei, para fins de

cumprimento do disposto no inciso XXX|ll do art. 70 da Constituição Federal, acrescido

pela Lei Federal no. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de

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

dezesseis anos.

RESSALVA: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

(assinalar com "x" a ressalva acima, caso verdadeira)

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal

flRua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpf: ot.6í.3.tzt/ooo1.-71-
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa... .............., inscrita no CNPJ/MF sob o

N.o............ , por intermédio de seu representante legal, o(a)

S(a)......... ......., portador(a) da Carteira de ldentidade no. ... e CpF

N.o............., DECLARA, para fins do disposto no Processo Administrativo de Licitação

no. 6312021, Modalidade Convite no. 04t2021, sob as sançÕes administrativas cabíveís, e

sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme lnciso I do art. 3o da LC no. 12g12006',

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme lnciso ll do art. 30 da LC no. t23t2OO6.

DECLARA ainda que esta empresa está excluída das vedaçÕes constantes do parágrafo

40 do art. 30 da LC no. 12312006.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.r (33) g24í9066- cEp: 3s.27s-000 - cNpf: or.6rg.rzt/ooor-7r @
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ANEXO V c..f

v

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A empresa .... CNPJ n.o por intermédio de seu

representante legal, o(a) S(a)......... portador(a) da Carteira de

ldentidade no. ........... e CPF N.o............., declara, sob as penas da lei, que até a

presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores.

Local e Data.

Nome e Assinatura do Representante Legal

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpt: ot.61r3.t2,,/oool-71. @
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ANEXO VI

PROJETO BÁSICO

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpf : oL.6L3.t2tlOOOt_71 @
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