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EDITAL DE PREGÃo pnesENcIAL PARA REGISTRO DE P

lnformaçóes e Contato: Telefax (0xx33) 3246-9066 (Wilson Ferraz Leonardo - Presidente
da CPL) ou e-mail: licitasfm2017@gmail.com, onde pode ser consultado o Edital e obtido
copia.

1.1. O MUNICÍpIO Oe SÃO fÉllx DE MINAS com sede na Rua Frei lnocêncio, no 236,
centro, devidamente inscrito no CNPJ sob o no 01.613.12110001-71, CEP:35.275-000,
através do servidor Wilson Ferraz Leonardo, Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, nomeado pelo Decreto Municipal No: 05, de 12 dejaneiro de 2021, publicado na
mesma data, torna público para ciência dos interessados torna público que atendendo à
solicitação da Secretaria Jt/unicipal de Administração e Governo, realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
nos seguintes termos:

1.2 Não havendo expediente na data acima, na Prefeitura lt/lunicipal de São Félix de
[/linas, fica a licitação automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
na mesma hora e no mesmo local.

2. DO OBJETO

2.1 Contratação de empresa prestadora de serviços de lava a jato para manutenção dos
veículos da municipalidade no período de 12 (doze) meses, conforme especificaçÕes do
objeto constantes no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

3. DAS DTSPOSTÇÕES GERATS

Esta licitação será integralmente conduzida pela Pregoeira Ana Flávia dos Santos
Soares, assessorada por sua equipe de apoio e regida pela Lei Federal no. 10.520/02,
conjugada com o disposto nos Decretos Municipais no 16, de 05 de novembro de 2007,
que regulamenta a modalidade de licitação Pregão e de no 14, de 18 de agosto de 2008,
que regulamentou o Sistema de Registro de Preços, conhecido pela sigla SRP, em âmbito
municipal, e, subsidiariamente, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas alteraçÕes, pela
Gomplementar no.12312006 e alterações, Lei Municipal no 021, de 10 de novembro
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Processo Administrativo de Licitação: No: 0612021

Pregão Presencial: No: 0512021

Procedimento: Pregão Presencial para Registro de Preços.

Tipo de Licitação: Jt/enor preço por item.

Data e Hora para lnício do Credenciamento: 14 de abril de 2021 às 09h00.

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 14 de abril de 2021 às 09h00.

Local: Prefeitura tMunicipal de São Félix dr: [t/linas, Rua Frei lnocêncio, no 236 - Centro -
São Felix de Minas/tt/G.
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2010, que "lnstitui o Estatuto tt/unicipal da Micro e da Pequena Em
dispositivos específicos no Codigo Tributário [t/unicipal, e dá outras providên
Federal no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que "Regulamenta o Sistema de
Preços previsto no art. 15 da Lei no 8.666, de 21 junho de 1993" e demais normas
pertinentes em vigor, consoantes às condiçÕes estatuídas neste instrumento convocatório
e seus anexos.

3.3 lntegram este Edital

exo I - Termo de Referência;
exo ll- Modelo da Proposta de Preço;
exo lll- t\Iodelo da Declaração ao Não Emprego de Menores;
exo lV- Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
exo V - Ítíinuta do Contrato;
exo Vl - Minuta da Ata de Registro de Preços;
exo VII - Declaração de inexistência de fato superveniente e de cumprimento

dos requisitos de habilitação;
3.3.8 Anexo Vlll - Modelo de Procuração.

4. DOS QUESTIONAMENTOS E TMPUGNAÇÃO

4.1 Questionamentos poderão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de São Félix de
Minas, por escrito, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação por e-mail
licitasfm2017@qmail.com, até três dias úteis antes da data marcada para recebimento dos
envelopes, e mais informações pelo telefone (33) 3246-9066.

4.1.1 Sóterão validade os esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital que forem
prestados, por escrito, pela Comissão Permanente de Licitação através do e-mail
licitasfm20 1 7@qmail. com.

4.2 Este Edital poderá ser impugnado, no todo ou em parte, até 02 (dois) dias úteis antes
da data fixada para o recebimento das propostas.

4.2.1 As impugnações deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitação, devendo
ser feitas por escrito e protocoladas na sede da Prefeitura tt/unicipal de São Félix de Jt/linas.

4.2.2 Não impugnado o ato convocatório, precluirá toda a matéria dele constante

s. DAS CONDIÇOES DE PARTTCTPAÇÃO

5.1 E vedada a participação nesta licitaçÍlo de empresa que:

5.1.í que tenha sido declarada inidônea por quaisquer orgãos públicos federal, estaduais,
municipais ou do Distrito Federal;

5.1.2 estejam em processo de falência ou recuperação judicial

5.2 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
incentivo à inovação tecnologica
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5.2.1 Nos termos do art. 48, inciso I da Lei Complementar no 123120
alterações, o Município de São Felix de Nlinas realizará processo
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno po
de contratação cujo valor seja de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

5.3 Caso a empresa vencedora tenha sede fora do Município de São Félix de Minas,
deverá a mesma credenciar empresa localizada na sede deste Município para a
realização dos serviços, em decorrência da inviabilidade do deslocamento dos
veículos e máquinas para outro município.

5.4 A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos e vincula a licitante proponente aos termos e
condiçÕes gerais e especiais aqui estabelecidos.

5.5 A licitante poderá fazer-se representar em todas as fases desta licitação

5.6 Para manifestarem-se nas fases do procedimento licitatório, as participantes poderão
credenciar um representante, conforme ritem 7 deste Edital, que poderá intervir no
procedimento licitatorio e responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, em
nome da representada.

5.7 O representante da empresa deveriá identificar-se com a apresentação do seu
documento de identidade.

5.8 Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais
de uma licitante.

5.9 O não credenciamento de representante impedirá qualquer pessoa de se manifestar
e responder pela licitante, sem prejuízo do seu direito de oferecimento dos documentos de
habilitação e proposta.

6. DA APRESENTAçÃO DO CREDENCIAMENTO, DA PROPOSTA E DA
DOCUMENTAÇÃO

6.í A documentação e a proposta deverão ser entregues no local, dia e horário fixados
para a licitação, em 02 (dois) envelopes separados, lacrados e rubricados, contendo em
sua parte externa e frontal, além da razão social do proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE 1 - PROPOSTA
Razão Social do Proponente
Prefeitura ttlunicipal de São Felix de Minas
Processo Licitatorio no 0612021- Pregão Presencial para Registro de Preços no 0512021

ENVELOPE 2 - DOCUMENTAÇÃO
Razão Social do Proponente
Prefeitura tVlunicipal de São Félix de Minas
Processo Licitatorio no 0612021- Pregão Presencial para Registro de Preços no 0512021

6.2 Os documentos referentes ao Credenciamento deverão também ser entregues
no local, dia e horário fixados para o certame e entregues à Comissão Permanente
de Licitação, não havendo necessidade rde constarem em envelope próprio
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6.3 E de total responsabilidade da licitante a apresentação dos envelopes na
especificada, inclusive quanto ao conteúdo a ser apresentado, ficando
qualquer inversão ou apresentação indevida implicará na desclassificação a
licitante.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1 Os documentos de CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados separadamente,
no momento do credenciamento, e deverão ser apresentados em uma das seguintes
formas:

7 .1.1 Por instrumento público de procuraçã,);

7.1.2 Por procuração particular com reconl'recimento de firma em cartorio - ANEXO Vlll,
de acordo com o subitem 7.2;

\, 7.1.3 Por contrato social, quando se tratar de representante legal

7.2 A licitante que credenciar representante por meio de procuração particular com
reconhecimento de firma em cartório, concedendo poderes para participar de licitações em
geral, deverá apresentar o ato constitutivo - estatuto ou contrato social em vigor
(devidamente registrado, em se tratando de sociedades simples ou empresária) ou copia
autenticada, pata verificação dos poderes do outorgante. No caso de sociedade por açÕes,
deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus administradores.

7.3 A licitante que credenciar o representante legal da empresa deverá apresentar o ato
constitutivo - estatuto ou contrato social err vigor (devidamente registrado, em se tratando
de sociedade simples ou empresária). No caso de sociedade por açÕes, deverá ser
apresentado, ainda, documento de eleição rde seus administradores.

7.4 Todos os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou de
documento consol idado.

7.5 Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os rrequisitos de habilitação, conforme preceitua o
inciso Vll, art. 40, da Lei Federal no 10.5",2012002 - Anexo Vll deste Edital e Certidão
Simplificada da Junta Comercial comprovando o enquadramento como ME / EPP.

7.6 Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de
uma licitante.

7.7 Na ocorrência dos documentos relativos ao credenciamento constarem no
Envelope "2", à Pregoeira poderá devolver o envelope de habititação lacrado ao
licitante para que o mesmo retire de dentro os respectivos documentos necessários,
procedendo a novo lacramento.

7.8 Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos
previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo.

7.9 Na ausência da Declaração, e para fins de comprovação da condição de
microempresa ou empresa de pequeno pofte, será aceito o documento de constituição da
empresa quando o mesmo informar a referida condição
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8. DAS PROPOSTAS

8.1 A Iicitante, antes de apresentar sua proposta, deverá consultar d
especificações do objeto, constante no Anexo I de modo a não incorrer em
avaliações incompletas, erros e omissões quê jamais poderão ser alegados para
motivar eventuais pretensões de acréscimo de valores ou desistência.

8.2 A proposta de preço, sob pena de desclassificação, deverá, obrigatoriamente, estar
datada e assinada, ser redigida em língua portuguesa, com linguagem clara, sem
emendas, entrelinhas ou rasuras e de forma mecânica (digitada ou datilografada), em papel
timbrado ou com carimbo do CNPJ/MF, bem como seguir o MODELO DE PROPOSTA
constante do Anexo ll deste Edital.

8.3 A proposta deverá apresentar a composição de preços em moeda nacional, com, no
máximo, 02 (dois) algarismos apos a vírguler.

8.4 Não serão admitidos cancelamentos, retificaçÕes de preços ou alteraçÕes nas
condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equívocos ou omissões
ocorridas nas cotaçÕes de preços serão de inteira responsabilidade do proponente, não
cabendo, no caso de consequente desclassificação decorrente de erro para mais, qualquer
reclamação, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da prestação dos
fornecimentos do objeto da presente licitação.

8.5 A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
abertura das propostas. Caso a proposta não indique o prazo de validade, será considerado
esse prazo.

8.6 Nos preços e tarifas dos serviços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
para a prestação dos serviços do objeto, inclusive impostos, taxas, tributos, incidências
fiscais, para fiscais e comerciais contribuiçcies de qualquer natureza ou espécie, encargos
sociais, salários e quaisquer outras despesias necessárias à prestação dos serviços.

8.7 Não serão admitidas alegaçÕes posteriores de desconhecimento do objeto, bem
como de dificuldades técnicas não previstas. A Comissão poderá suprir erros de soma da
proposta, em sessão pública, desde que não acarrete qualquer prejuízo aos demais
interessados.

8.8 A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes, desde que ele tenha
sido devidamente credenciado.

8.9 Serão desclassificadas as propostas que desobedecerem as condições exigidas
no presente Edital, que apresentem rasuras e falhas que impossibilitem a sua
perfeita compreensão e aquelas que apresentarem preços em moeda estrangeira,
conforme Iegislação vigente.

8.í0 Não serão aceitas propostas via FAX, internet e/ou outras formas similares.

8.í1 Não serão aceitas reivindicaçÕes das proponentes, pleiteando qualquer adicional de
preço por falta ou omissão que porventura vierem a ser verificadas em suas propostas,oy j/

ti/ {
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pedidas de desconsideração da mesma, por razÕes semelhantes ou q
acréscimos, supressÕes ou retificações, s;alvo por motivo superven
comprovado e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

8.12 Caso a empresa licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, e se verifique em face da presente licitação a ocorrência de
condições impeditivas e/ou vedações para o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em especial os previstos nos artigos
í7 e § 40 do art. 30 da Lei Gomplementar n.123, de 14 de dezembro de 2006, a mesma
deverá considerar em sua proposta as condições tributárias oriunda de seu
desenquadramento, com vista à celebração do futuro contrato.

8.13 A apresentação da proposta implicará, por parte da licitante autora da oferta, plena
aceitação das condiçÕes estabelecidas neste editale seus anexos.

9. HABTLTTAÇÃO

9.1 Para habilitação nesta licitação serão exigidos os seguintes documentos (Envelope
"2"), que ficarão anexados ao processo de licitação, sendo vedada sua retirada ou
substituição:

9.1.1 HABILTTAçÃOJURíDICA

9.1.1.1 Prova de registro, no órgão competente, no caso de firma individual

9.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
orgão competente, em caso de sociedades comerciais.

9.1.1.3 Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no
orgão competente, na hipotese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, em
prejuízo da apresentação dos demais documentos acima exigidos.

Os documentos citados nos itens acima deverão estar acompanhados de sua última
alteração ou respectiva consolidação.

9.1.2 REGULARIDADEFISCAL

9.1.2.1 lnscrição no Cadastro Nacionalde Pessoa Jurídica - CNPJ;

9.1.2.2 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS) - CRF;

9.1.2.3 Certidão Negativa de Debitos relativa aos Tributos Municipais e Estaduais;

9.1.2.4 Certidão Conjunta Negativa de Debitos relativa aos Tributos Federais e àDívida
Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais;

9.í.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.1.4 DECLARAÇÃO AO NÃO EMPREGO DE MENORES

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPz35.275-000 - CNPf: OL.6l3.l2l/00O1-71
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9.1.4.1 Declaração atestando que NÃO emprega menores de 18 (

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de
anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, confo
DE DECLARAÇÃO AO NÃO EMPREGO DE MENORES constante no Anexo lll do
presente Edatal.

9.2 Os documentos necessários ao crederrciamento e à habilitação jurídica poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartorio
competente ou por servidor da administração ou publicação em orgão da imprensa oficial."
Somente serão aceitos os documentos em perfeitas condições de legibilidade e
entendimento.

9.3 Os documentos comprobatórios de regularidade ou de inexistência de debito deverão
estar no prazo de validade neles consrignados. Na falta desta informação, serão
considerados válidos por 90 (noventa) dias;, contados, inclusive, da emissão, aprovação
ou da data de assinatura pela autoridade. ,As exceções serão avaliadas quando anexada
legislação específica para o respectivo documento.

9.4 Em caso de dúvida quanto às informaçÕes contidas nos documentos comprobatorios
da regularidade fiscal, a Comissão Permanente de Licitação poderá realizar consulta on-
line aos sites dos orgãos responsáveis pela emissão dos mesmos.

9.5 Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do domicílio ou da sede da
licitante.

9.6 A Comissão não exigirá, na fase de habilitação, nova copia de documentos que tenham
sido necessários e devidamente apresentados no momento do credenciamento.

9.7 As microempresas e empresas de pequeno poÉe deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.

9.8 Caso vença o certame, à microempresa ou empresa de pequeno porte será assegurado
o ptazo de 05 (cinco) dias úteis, contados; a partir da data do julgamento da proposta,
prorrogáveis por mais (05) cinco, a critério da Administração, para regularizaçáo da
documentação.

9.9 A não apresentação de documentos comprobatórios da regularização da
documentação, no prazo estipulado, implicará na decadência do direito à
contratação.

í0. Do RECEBTMENTO DO CREDENCTAMENTO, DA DOCUMENTAçÃO E DA
PROPOSTA

10.1 Não serão aceitos pela Pregoeira ou pela Comissão Permanente de Licitação
quaisquer documentos encaminhados via fax ou e-mail ou, ainda, que cheguem após o
horário estabelecido no item 1. Preâmbulo deste Edital.

10.2 As licitantes que desejarem utilizar-se de via postal para o envio das propostas e
documentação deverão acondicionar os Envelopes "1" ê "2" , conforme item 7 deste Edital,
todos devidamente lacrados, em um único envelope e endereçá-lo à Prefeitura Municipalde
São Felix de Minas, Rua Frei lnocêncio, no 236 - Centro - São Felix de t\íinas/MG - CEP
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35.275-000, aos cuidados da coulssÃo PERMANENTE DE Ll
seguinte aviso: trtÃO Rentn.

10.3 A Comissão de Licitação não se responsabilizará por documentos encaminhados em
desacordo com o subitem anterior, principalmente no que se refere ao seu destinatário,
que, conforme fora colocado, deverá ser à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

11. DO JULGAMENTO DAS "PROPOSTAS"

11.1 As propostas das licitantes serão examinadas pela Comissão Permanente de
Licitação, preliminarmente quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos neste
edital, sendo desclassificadas aquelas que não os atendam.

11.2O julgamento das propostas será objetivo, conforme os critérios estabelecidos neste
ato convocatorio.

íí.3 Os erros e omissões havidos nas cotaçÕes de preços serão de inteira
responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, em caso de erro para menos, eximir-se
da execução do objeto.

11.4 As propostas que apresentarem merermente erros de cálculo serão corrigidas pela
Comissão Permanente de Licitação.

11.5 A Pregoeira classificará a proposta de menor preço para cada item, e aquelas
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem
dos lances verbais.

1í.6 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas acima da de
menor preço, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais.

íí.7 As propostas que, em razâo dos cnitérios definidos nos itens 11.5 e 11.6, não
integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas
desclassificadas do certame.

í 1.8 Da desclassificação da proposta some,nte caberá pedido de reconsideração à propria
Comissão Permanente de Licitação, com a justificativa de suas razÕes, a ser apresentado,
de imediato, oralmente ou por escrito, na me,sma sessão pública em que vier a ser proferida.

í1.9 A Comissão Permanente de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de
reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública.

11.10 Da decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa ao pedido de
reconsideração não caberá recurso.

11.11 Realizada a classificação das propostas escritas pela Comissão Permanente de
Licitação, terá início a fase de apresentação de lances verbais, observando-se o seguinte:

11.11.1 APregoeira fará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita
de maior preço classificada afazer o seu lance com base no tt/ENOR PREÇO POR ITEM
proposto e, em seguida, os demais classific;ados na ordem decrescente de preço;
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11.11.2 Havendo lance, a Pregoeira realizará uma nova rodada, co
que, no momento, estiver com a proposta de maior preço, e, assim,
que, numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha, em definitivo, o menor
preÇo;

11.11.3 Somente serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido;

11.'11.4 A Pregoeira, objetivando a otinrização da fase de lances verbais, poderá
estabelecer a cada rodada, valor mÍnimo de lance;

11.11.5 O licitante que não apresentar lance, numa rodada não ficará impedido de participar
na rodada subsequente, caso ocorra. A não apresentação de lance na rodada subsequente
implicará na exclusão do ofertante nas rodadas posteriores.

11.11.6 Não havendo lances verbais na prirneira rodada, serão consideradas as propostas
escritas de preço classificadas para esta fase.

11.11.7 Havendo empate entre as propclstas escritas, proceder-se-á a realização de
sorteio.

11.12 A Pregoeira, após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará os lances
em ordem crescente de preço.

11.13 Em todos os casos, será facultada à Pregoeira negociar diretamente com as
licitantes em busca de preço menor.

11.14 O objeto desta licitação será adjudicado à licitante que, na ordem de classificação,
oferecer o MENOR PREÇO POR ITEM.

11.14.1Para fins de julgamento das propostas, a Pregoeira e a Comissão levarão em conta
o critério de MENOR PREÇO POR ITEM;

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVO:S

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

'12.2 A falta de manifestação imediata e rnotivada da licitante em recorrer, ao final da
sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto
da licitação pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação.

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

'12.4. Os autos do processo administrati'vo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, na Rua Frei lnocêncio, no

- centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação.
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12.5. Afase recursal deverá ser formalmente anunciada pela Pregoeira, q

licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não,
expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da
sessão.

12.5.1 Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente
apresentadas.

12.6 Os recursos terão efeito suspensivo.

13. DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA E DO VALOR ESTTMADO

í3.1. E dispensada a certificação de dotaçáo orçamentária nos processos licitatorios para
registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal no.8.666/93, devendo ser
informada no ato da assinatura do contrato ou da compra.

13.2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na
mesma o número do processo licitatorio ou número do contrato, anexando a cópia ao
processo administrativo de licitação.

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

13.4 O valor global estimado para os gastos com objeto do presente certame é de R$
250.994,11 (duzentos e cinquenta mil e novecentos e noventa e quatro reais e onze
centavos) para o período de 12 (doze) meses, conforme os preços médios abaixo,
provenientes da pesquisa de preços realizada:

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 324'69O66 - CEP:35.275-000 - CNPf: OL.6L3.L21/OOOt-71

www.saofelix. mg. gov. br

ITEM DESCRTÇÃO UNID. QUANT.
VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL

1n$)

01 400 43,00 17.200,00LAVAGEM COT\íPLETA VTíCUI-O PEQU ENO UNI

02
LAVAGEM SIMPLES EXTERNA VEICULO
PEQUENO

UNI 250 24,00 6 000,00

03
LAVAGEM
PEQUENO

SIMPLES INTERNA VF:íCULO
UNI 250 23,67 5.9í 7,50

04 BORRACHARIA VEíCULO PEQUENO UNI 200 19,67 3"934,00

05
TROCA DE ÓITO E FILTROS VI-ÍCULO
PEQUENO

UNI 60 17,00 1.020,00

06 POLIMENTO VEÍCULO PEQUENO UNI 50 151,67 7.583,50

07 LAVAGEM COMPLETA EM AMBULÂruCN UNI 120 47,00 5.640,00

OB LAVAGEM SIMPLES EM AMBULÂUCIN UNI 100 25,33 2.533,00

09 LAVAGEM COMPLETA EM MOTO UNI 96 20,33 í.95í,68

í0 LAVAGEM SIMPLES EM MOTO UNI 96 15,67 1.504,32
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13.5 A estimativa dos gastos e os quantitativos descritos neste edital constituem mera
previsão dimensionada com a demanda atualmente existente, não estando a Prefeitura
ttíunicipal de São Félix de [\íinas obrigada a executá-los totalmente ou, podendo ainda, fazer
acréscimos, observando para isto o valor global da verba orçamentária disponível e as
regras estabelecidas neste instrumento, não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear
qualquer tipo de reparação.

14. DO PAGAMENTO

14.1 O pagamento será feito mensalmente mediante apresentação das requisiçÕes/notas
fiscais/faturas com vencimento em 30 dias a contar do término da execução dos serviços
de cada mês, após a conferência dos documentos e atesto pelo Setor de Compras d

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPfr 01.613.121/0001-71
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11 LAVAGEM COMPLETA VEíCULO MEDIO UNI 140 uo,o, \ ffi
36,67

\'.-.^ rt7
5. í 33,8012 LAVAGEM SIMPLES EXTERNA VEíCULO MEDIO 140

13 LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEÍCULO MÉDIO UNI 140 44,33 6.206,20

UNI 50 32,33 1 .616,5014 BORRACHARIA VEíCULO MEDIO

15 TROCA DE OLEO E FILTROS VEíCULO MEDIO UNI 25 25,67 641,75

151,67 1.516,7016 POLIMENTO EM VEÍCULO T\íEDIO UNI 10

UNI 400 124,33 49.732,0017 LAVAGEIU COMPLETA VEíCULO GRANDE

24.800,0018
LAVAGEM SIMPLES
GRANDE

EXTERNA VEíCULO
UNI 400 62,00

UNI 400 62,00 24.800,0019 LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEíCULO GRANDE

30,33 7.582,5020 BORRACHARIA EM VEÍCULO GRANDE UNI 250

21 TROCA DE OLEO E FILTROS VTÍCULO GRANDE UNI 50 31,00 1.550,00

UNI 30 154,67 4.640,0022 POLIMENTO EM VEíCULO GRANDE

20.000,0023
LAVAGEM COMPLETA EM PATROL, RETRO
ESCAVADEIRA E TRATOR

UNI BO 250,00

UNI 80 205,00 16.400,0024
LAVAGEM EXTERNA EIU PATROL, RETRO
ESCAVADEIRA E TRATOR

4.320,0025
LAVAGEM INTERNA EM PATROL,
ESCAVADEIRA E TRATOR

RETRO
UNI BO 54 00

UNI 200 61,00 12.200,4026
SERVIÇO DE BORRACHARIA EIVI PATROL E
RETRO

300,33 3.603,9627 POLIMENTO EM PATROL E RETRO UNI 12

1.206,6028
TROCA DE OLEO E FILTROS EM PATROL E
RETROESCAVADEI RA E TRATOR

UNI 20 60,33

R$
250.994,11TOTAL

l#li.ij

UNI
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14.2 Os pagamentos somente serão efetuados após apresentação das
Regularidade com aFazenda Municipal, FGTS e Receita Federal (tributos federa
ativa e contribuiçÕes sociais)

14.3 A nota fiscallÍatura deverá ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente com
o número de inscrição do CNPJ com que foi cadastrado no Processo Licitatorio, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

14.4 O tVlunicípio não efetuará qualquer pagamento à contratada a título de adiantamento

15. DO CONTRATO

í5.1 As disposiçÕes e especificaçÕes constantes deste Edital, bem assim os compromissos
assumidos pela proponente, para todos os efeitos legais, serão partes integrantes do
contrato, independentemente de sua transcrição.

15.2 As cláusulas da Minuta de Contrato constitutivas do ANEXO V deste Edital, se
necessário, e caso haja concordância entre as partes, poderão ser alteradas, por ocasião
da formalizaçâo do mesmo, objetivando uma melhor adequação dos seus termos ao objeto
licitado.

15.3 O contrato poderá ser aditado em até 25o/o (vinte e cinco por cento) do seu
valor inicial, caso seja necessário o acréscimo dos serviços licitados.

15.4 Faráo parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante
adjudicatária, que tenham servido de base à licitação, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

í5.5 A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no
prazo de até 02 (dois) dias úteis, após a comunicação por parte da Prefeitura Municipal de
São Félix de Minas, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá
acarretar ao licitante as penalidades previstas na Cláusula Décima Sexta.

í5.6 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao
Contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras
penalidades previstas no instrumento convocatorio ou no contrato, inclusive a suspensão
do direito de licitar com o Município por prazo não superior a 02 (dois) anos.

15.7 As obrigaçÕes decorrentes da prestação dos serviços serão consignadas em contrato,
conforme minuta anexa (Anexo V), que guardarão rigorosa conformidade com suas
disposiçÕes e com os termos da proposta vencedora.

í5.8 Durante a vigência do contrato, a Contratada deverá manter-se em condições de
funcionamento, inclusive quanto às exigências relativas à legislação específica e aos
órgãos fiscalizadores.

í5.9 Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as
mesmas condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais serão verificadas
novamente no momento da assinatura do termo

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 07.613.121/OOOI-71
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15.10. A existência de preços registrados não obriga a Administ
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
respeitada a legislação relativa às licitaçÕes, sendo assegurado ao beneficiário
à preferência de contratação em igualdade de condições.

16. DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1 É vEDADA A SUBcoNTRATAÇÃo pnnl A ExEcuÇÃo Do oBJETo LrcrrADo.

17. DAS PENALIDADES

17.1 A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas
sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a 10o/o (dez por cento) do valor de sua
proposta escrita, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissão.

17.2 A multa será descontada dos pagamentos a que a licitante vencedora fizer jus, ou
recolhida diretamente à tesouraria da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de sua comunicação, ou, ainda, quando for
o caso, cobradas judicíalmente.

17.3 A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatorio, o
descumprimento de prazos e condições e a inobservância das demais disposiçÕes da
presente convocação, implicarão na suspensão do direito de licitar e contratar com o
tMunicípio por prazo não superior a02 (dois) anos.

17.4 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para
apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da notificação.

17.5 As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser
aplicada isolada ou cumulativamente, sem preluízo de outras medidas cabíveis.

18. VIGÊNCIA

í8.1.AAta de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará por 12(doze) meses,
a partir da data de sua assinatura.

í9. CANCELAMENTO DO REGTSTRO DE PREçOS

í9.í. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado:

í9.1.1. A pedido, quando:

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

19.1.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compÕem o custo do material/pioduto.

19.1.2. Por iniciativa do Município, quando:

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 92469066 - cF,p;ls.27s-000 - cNpf: ol.6t3.t2t/ooot-71
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19.1.2.1. o Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese d
superior àqueles praticados no mercado;

19.1.2.2. o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualíficação;

19.1.2.3. por razÕes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

19.1.2.4. o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
19.1.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçÕes
estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ou nos pedidos dela decorrentes.

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

í9.3. Na hipótese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, o Município
fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais licitantes
a nova ordem de registro.

20. USUÁRrOS DA ATA DE REGTSTRO DE pREÇOS:

. Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;

. Secretaria Municipal de Administração e Governo;
o Secretaria Municipal de Saúde;
o Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;. Secretaria tt/unicipal de Obras e Transporte;
o Gabinete do Prefeito.

20-1. Durante sua vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste Pregáo, mediante
prévia consulta ao Município, desde que devidamente comprovada a vántagem, não
podendo exceder, por órgão ou entidade, a 10Oo/o (cem por cento) dos quãntitativos
registrados.

20.2- As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o orgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de orgãoá nao participaÀtes
que aderirem, nos termos do § 40 do art. 22 do Decreto I .992t2013.

20.3. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as
condiçÕes nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não 

- 
do fornecimento,

independentemente dos quantitativos regístrados em Aía, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteríormente assumidas.

20.4. O Setor de Compras da prefeitura tMunicipal de São Felix de Minas será o orgão
responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços
decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários,

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.275-000 - cNpt: ot.6tz.tzL/ooo1_71
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fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos, respeitando-se a o
e os quantitativos a serem adquiridos.

20.5. Somente quando o primeiro licitante registrado para o item atingir o limite de
fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços é que será indicado o segundo, e
assim sucessivamente, podendo ser indicado mais de um ao mesmo tempo, quando o
quantitativo do pedido for superior à capacidade do licitante da vez.

21. DTSPOS!ÇÕES FtNAtS

21.1 A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante examinado
cuidadosamente este editale seus anexos, e se inteirado de todos os seus detalhes e com
eles haver concordado.

21.2 O tMunicípio não admitirá declaraçÕes, posteriores à abertura das propostas, de
desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o
julgamento das propostas ou a adjudicação à licitante vencedora.

213 É facultada, à Pregoeira/Comissão e à Autoridade Superior, em qualquer fase
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta.

21.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

21.4-1 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
orgão ou na entidade.

2í.5 As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como quaisquer alterações ao
edital, incluindo adiamento da data do recebimento dos envelopes, seião divulga-das por
notas informativas, com publicação no quadro de avisos da Prefeitura e envio pór e-mails
a todas licitantes que tiverem retirado o Edital.

21.6 É facuttada_às licitantes a participação na licitação enviando seus envelopes
"Documentação" e "Proposta", ambos devidamente lacrados, devidamente
identificados e endereçá-los à Gomissão Permanente de Licitação. Os envetopes
enviados por essa forma só serão aceitos pela Comissão se lhós forem entregles
até o horário de encerramento da recepção dos envelopes, e se entregues lem
qualquer violação de seu conteúdo.

2í.7 Não serão aceitos pela Pregoeira/Comissão quaisquer documentos ou envelopes
que cheguem fora do horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, para o seu
recebimento.

21.8 A Comissão Permanente de Licitação, buscando atender plenamente o princípio da
competitividade, poderá relevar omissões puramente formais observadas na
documentação e nas propostas, desde que não infrinja o princípio da vinculação ao
instrumento convocatorio.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) z2469066 - cEp:3s.27s-000 - cNpf : or.6t1.rz7/ooot-71
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21.9 Fica assegurado ao Município o direito de cancelar a
mediante justificativa, sem que em decorrência dessa medida
paÉicipantes direito à indenização, compensação ou reclamação de
natureza.

21.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do
Município, a finalidade e a segurança da contratação.

21.11 Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela Pregoeira/Comissão
Permanente de Licitação, em conformidade com a legislação pertinente à matéria.

21.12 O foro de Mantena/tt/G será o competente para dirimir as questões oriundas desta
licitação e da relação jurídica dela decorrente.

São Félix de Minas - JUG, 31 de março de

WILSON LEONARDO
P nte da CPL

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 92469066 - cEp:3s.27s-000 - cNpf: ot.6l3.t2L/ooot-71
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ANEXO I

COPIA DO TERMO DE REFERÊNCIA

CERTIDÃO

Processo no:.0612021.

Modalidade: Pregão Presencial no. 0512021

Assunto: Cópia do Termo de Referência

Certificamos que o Termo de Referência original (parte deste edital) encontra

anexado ao oficio do órgão solicitante, para análise 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 cópia reprográfica como anexo do

edital nos autos do processo. Para constar, lavrei e fiz juntada do presente auto na

condição de Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura tt/lunicipal.

São Félix de Minas - [/lG, 31 de de 2021

WILSO LEONARDO
Presidente da CPL

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 92469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpf: ot.6L3.tzt/ooot-71
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TERMO DE REFEREN

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienizaçáo veicular
(lava a jato), para atender, sob
de N/linas - tMG no período de 1

neste Anexo.

2. JUSTIFICATIVA

demanda, as necessidades da Prefeitura [\Iu São Félix
2 (doze) meses, conforme especificações

CONFÉRE

\,

A presente contratação visa a limpeza sistemática da frota de veículos
de São Félix de Minas, para a melhor conservação dos mesmos.

Ít/unicipal

'ATIVO E DESCRITIVO _ ESTIMATIVA ANUAL3 QUANTIT

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
www.saofelix. mg. gov.br

QUANT.
VALOR

MÉDIO UNIT
(R$)

VALOR
MÉDIo
TOTAL

(R$)

ITEM DESCRTÇÃO UNID

01 LAVAGET\í COTUPLETA VEíCU LO PEQU ENO UNI 400 43,00 17 200,00

UNI 250 24,00 6 000,0002
LAVAGETVI SIIVPLES EXTERNA VEICULO
PEQUENO

03
LAVAGEIV SIt\4PLES INTERNA VEíCULO
PEQUENO

UNI 250 23,67 5 917,50

3 934,0004 BORRACHARIA VEíCULO PEQUENO UNI 200 19,67

05 UNI 60 17,00 1 020,00TROCA DE OLEO E FILTROS VEíCULO
PEQUENO

UNI 50 151,67 7.583,5006 POLIIVIENTO VE|CULO PEQUENO

UNI 120 47,00 5 640,0007 LAVAG EI\í COTUPLETA ENN AN/I BU LÂNC IA

2.533,0008 LAVAGEIM SI TUPLES EIVI AMBULÂNCIN UNI 100 25,33

09 LAVAGEIU COIUPLETA EIU IUOTO UNI 96 20 33 1.95'1,68

'10 LAVAGENN SIMPLES EIM TUOTO UNI 96 15,67 1 504,32

11 LAVAGEIVI COIUPLETA VEÍCULO IVIEDIO UNI 140 84,00 11 760,00

12
LAVAGEM SIMPLES EXTERNA VEíCULO
ruEDto UNI 140 36,67 5.133,80

13
LAVAGEIVI SITVIPLES INTERNA VEíCULO
IUEDIO UNI 140 44 33 6.206,20

14 BORRACHARIA VEíCULO TMEDIO UNI 50 32,33 1.616,50

15
TROCA DE OLEO E FILTROS VEÍCULO
IVIEDIO

UNI 25 25,67 641,75

16 POLIT\4ENTO EM VEÍCULO MEDIO UNI '10 151,67 1 516,74

1/0001-71 mr'
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17 LAVAGETM cot\IpLETR vrículo GRANDE -6il/,u\l\ ffi 'Woo

18
LAVAGEM SIMPLES ExTERNA veícut_o
GRANDE

'.,:,1

UNI 3E@ 'V
,00

t'/
62

YY
24.800,00

19
LAVAGEM strupLES TNTERNA vrículo
GRANDE UNI 400 62,00 24 800,00

20 BORRACHARIA rru vrÍculo GRANDE UNI 250 30 33 7.582,50

21
TRoCA DE oLEo E FILTRoS veÍcul-o
GRANDE UNI 50 31,00 1 550,00

22 PoLrvENTo Etu vrículo cRANDE 30 154,67 4,640,00

23
LAVAGEM COMPLETA EM PATROL, RETRO
ESCAVADEIRA E TRATOR UNI 80 250,00 20 000,00

24 LAVAGETU EXTERNA EIM PATROL, RETRO
ESCAVADEIRA E TRATOR UNI 80 205,00 16.400,00

25
LAVAGEIM INTERNA EIVI PATROL, RETRO
ESCAVADEIRA E TRATOR UNI 80 54 00 4.320,00

26
sERVrÇO DE BORRACHARTA Et\í PATROL E
RETRO UNI 200 61,00 12.200,00

27 POLITUENTO ETM PATROL E RETRO UNI 12 300,33 3 603,96

28
TROCA DE OLEO E FILTROS EtU PATROL E
RETROESCAVADEIRA E TRATOR UNI 20 60 33 1.206,60

t Itú[0
R$
994,11

4. rxrcuçÃo Dos sERVtços

4.1 Os serviços de limpeza dos veículos deverão ser prestados apos a autorização da Prefeitura
Municipal de São Félix de Minas, por meio de requisições contendo a descrição do serviço a ser
realizado, acompanhada de assinatura com carimbo do funcionário;

4.2 O serviço deverá ser prestado em no máximo 4 horas apos a entrega da ordem de serviço,
devendo constar na requisição a data e o horário de retirada e entrega do veículo,

4.3 Os veículos serão entregues e retirados do lava a jato por servidor do Município de São Félix
de Minas;

4'4 Se no ato da devolução for constatada a má prestação do serviço, a Contratada se
comprometerá a realizá-lo novamente, até que se atinja o padrão de qualidade almejado;

4.5 A Contratada se responsabilizará pelos danos causados a Prefeitura tr/unicipal de São Felix
de [vlinas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa e/ou dolo quando da prestação dos serviços.

5. OBRTGAÇÕES Oa CONTRATADA

5.1 lndicar preposto que será o responsável pelos contatos entre o Contratante e a Empresa;
5.2 Disponibilizar pessoal para a retirada e a devolução dos veículos na sede administrativa
do [t/unicípio, caso haja necessidade;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - clpt 3s.275-000 - cNpf : ot.6L3.t2L/OOOr-Zr 5+.§{:*.--
www.saofelix.mg.gov.br :.*-.,/

UNI

TOTAL...,.
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5.3 Executar os serviços e devolver o veículo no prazo
da ordem de serviço;
5.4 Somente aceitar a ordem de serviço se a mesma

m

5.11 Assum
adjudicação

do servidor da Prefeitura l/lunicipal de São Felix de [Vlinas que a autorizou;
5.5 Realizar o serviço novarnente se no ato da devolução for constatado a má prestação
do serviço, até que se atinja o padrão de qualidade almejado;
5.6 Responder em relação aos seus servidores, por todas as despesas e obrigações
tributárias decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto;
5.7 Comunicar à Prefeitura tt/unicipal de São Félix de [Vlinas qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
5.8 Pagar todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente sob o serviço prestado;
5.9 Responsabilizar-se civil e penalmente por todos os atos praticados pelos seus
funcionários, na execução do contrato, além de assumir os seguintes encargos: pagamento
de salários, seguros de acidentes, indenizações, recolhimento de taxas, impostos,
contribuições e outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelo Governo,
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto do
contrato, até o limite de 25o/o do valor atualizado do contrato;
5.10 Responsabilizar-se pelos danos causados à Prefeitura [Municipal de São Félix de filinas
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa e/ou dolo quando da prestação dos serviços.

ra e o canm

S

I
ir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e co

CONFERE

6 OBRteÀÇÕrS oa C0NTRATANTE

da

6.1 Proporcionar as condições necessárias para que a Co
suas obrigações dentro da normalidade;

possa desempenhar

6.2 Efetuar o pagamento na data avençada, desde que a nota fiscal esteja acompanhada
das certidões de regularidade fiscal (Certidão conjunta federal (tributos federais, dívida ativa e
contribuições sociais) e FGTS);
6.3 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto deste contrato através da
Secretaria [Municipal de lnfraestrutura Urbana e Rural,
6.4 Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na execução dos serviços;
6.5 Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratualmente cabíveis.

7.1 A gestão do contrato será realizada pela Secretaria tVlunicipal de Obras e Transporte,
atraves do Secretário da pasta, a quem competirá comunicar qualquer irregularidade
manifestada na prestação dos serviços;
7.2 O responsável pela gestão do contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições:
proceder ao acompanhamento técnico do serviço, fiscalizar a execução do contrato quanto à
qualidade desejada; comunicar à Contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os
procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar ao Prefeito a aplicação de
penalidades por descumprimento de cláusula contratual;
para efeito de pagamento.

São Félix de l/linas - tvtc, 24 de março O" 1Hn;',__.
DEVANTR RODR|GÜES DOS

CHEFE DE GABINETE

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.r {33) 32469066 - CEp: 35.275-000 - CNpf:

www.saofelix.m g. gov. br

,l

na cornhsâodata,
CPL,

7/0007-71

7.. "'GESTÃO DÜ
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ANExo tt - pnecÃo No os/202í
UODELO DLPSOPOSTA DE PREÇOS

Pregão Presencial Prefeitura Municipal de São Félix de Minas no 0512021
Nome da Empresa: CNPJ:
Dados Bancários: Banco. Agência. Conta Corrente
Nome do responsável legal:
Porte da empresa.
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de lava a jato para manutenção dos
veículos da municipalidade, para atender, sob demanda, as necessidades da Prefeitura Municipal
de São Félix de Minas - MG no período de 12 (doze) meses, conforme especificações do objeto
constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital Pregão Presencial n.o 0512021 e valores
abaixo definidos.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPt35.275-000 - CNpt: 0L.673.t21/OOOL-71
www.saofelix.mg.gov. br

i6Nttv

ITEM QUANT
VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)
DESCRTÇÃO

0í LAVAGEM COMPLETA VEíCULO PEQUENO UNI 400

02
LAVAGEM SIMPLES
PEQUENO

EXTERNA VEÍCULO
UNI 250

03
LAVAGEM SIMPLES
PEQUENO

INTERNA VEíCULO
UNI 2s0

04 BORRACHARIA VEíCULO PEQUENO UNI 200

05
TROCA DE OLEO E FILTROS VEÍCULO
PEQUENO UNI 60

06 POLIMENTO VEÍCULO PEQUENO UNI 50

07 LAVAGEM COMPLETA EM AMBULÂruCIN UNI 120

08 LAVAGEM SIMPLES EM AMBULÂNCIN UNI 100

09 LAVAGEM COMPLETA EM MOTO UNI 96

10 LAVAGEM SIMPLES EM MOTO UNI 96

11 LAVAGEM COMPLETA VEíCULO MEDIO UNI 140

12 LAVAGEM SIMPLES EXTERNA VEíCULO MEDIO UNI 140

13 LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEíCULO MÉDIO UNI 140

14 BORRACHARIA VEíCULO MEDIO UNI 50

15 TROCA DE OLEO E FILTROS VEíCULO MEDIO UNI 25

16 POLIMENTO EM VEíCULO MEDIO UNI 10

17 UNI 400 Z

UNID.

LAVAGEM COMPLETA VEíCULO GRANDE
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Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita
execução dos serviços, inclusive as despesas com, materiais, mão de obra especializada ou não,
segurança em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista,
previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios
resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que
for necessário para execução total e completa dos serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso,
direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, nem qualquer outro
pagamento adicional.

Declaro, ainda, que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Presencial Prefeitura
Municipal de São Félix de Minas n.o 05t2021.

Localidade, (dia) de (mês) de2021

Nome do Representante legal
Nome da Empresa

OBSERVAÇÃO: Este modelo de ProposÍa de Preços não é exaustivo, cabendo à
empresa licitante verificar no Editale seus anexos se há informações adicionais e/ou

complementares as guar.s deveriam constar neste modelo.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 22469066 - cBptts.2Ts-000 - cNpf: ot.6ts.tz1/ooot-71
www.saoÍelix. mg. gov.br

í8 LAVAGENN
GRANDE

SIMPLES EXTERNA VEíCULO
UNI 400 §

19 LAVAGEM SIMPLES INTERNA VEíCULO GRANDE UNI 400

20 BORRACHARIA EM VEíCULO GRANDE 250

21 TROCA DE OLEO E FILTROS VEÍCULO GRANDE UNI 50

22 POLIMENTO EM VEíCULO GRANDE 30

23
LAVAGEM COMPLETA EM PATROL, RETRO
ESCAVADEIRA E TRATOR

UNI BO

24
LAVAGEM EXTERNA EM PATROL, RETRO
ESCAVADEIRA E TRATOR

UNI 80

25
LAVAGEM INTERNA EM PATROL,
ESCAVADEIRA E TRATOR

RETRO
UNI BO

26
sERVrÇO DE BORRACHARTA EM PATROL E
RETRO UNI 200

27 POLIMENTO EIU PATROL E RETRO UNI 12

28
TROCA DE ÓLEO E FILTROS EIVI PATROL E
RETROESCAVADEI RA E TRATOR

UNI 20

TOTAL.. R$

133"9z

UNI.

UNI.
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ANExo ru - pneoÃo No os/202í

oectlRlcÃo ao ruÃo eupReco oe ueruoRes

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXlll
do art. 7" da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei no

8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela lei no 9.854, de27 de outubro de 1999, que não
possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquertrabalho menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos).

TDENTTFTCAÇÃO

Empresa: CNPJ

Signatário(s) CPF:

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM NÃO

Localidade, (dia) de (mês) de2021

(Nome do Representante
Legal) (Número do CPF)

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 12469066 - cEp:3s.27s-000 - cNpf: ot.6tg.tzt/ooot-71
..^r^., ÂÃ^í^tiv É^ 
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ANExo rv - pnecÃo No os/2021
DEcLARAçÃo oo PoRTE DA EMPRESA

(Obrigatoriaparu Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

nlooeto oe oectenecÃo oe urcRoempResl e eupResl oe peoueruo poRre

[nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo,
inscrita no CNPJ sob o n.o [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante
legall, portadorda Carteira de ldentidade n.o [xxxx], inscrito no CPF sob o n.o[xxxx], DECLARA,
sob as penalidades da lei, que se enquadra como [\íicroempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos termos do art. 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006 e
posteriores alterações, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas
por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art. 30 da Lei
Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 12312006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta
a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das
vedações legais impostas pelo § 40 do art. 30 da Lei Complementar no 123106.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE- Receita bruta anuat superior a R$ 360.000,00 e igual
ou inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente
instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art.
30 da Lei Complementar no123106.

Observações:

Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP,
nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante
como ME ou EPP, nos termos da LC no 12312006, ou a opção pela não utilização do direito de
tratamento d iferenciado.

Localidade, (dia) de (mês) de 2021

Nome e Assinatura do Representante Legal

Rua Frei Inocêncio, 236 - cenrro - Tel.: (33) 32469066 - cBpz3s.27s-000 - cNpf: o1,.6ts.7zt/ooot-71
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ANExo v - pRecÃo No os/202i
MINUTA DO CONTRATO

O tt/unicípio de São Felix de lVlinas, inscrito no CNPJ n" 01.613.12110001-71, Rua F
236, Bairro Centro, Cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, CÉP 35.275-000,
neste ato representado por seu Prefeito, Marcos Alexandre Gonçalves Sordine, CPF n'
1 15.661 .376-08, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
CNPJ/MF sob o no

, inscrita no
localizada na(o)

neste ato representada pelo seu
Sr portador da Carteira de ldentidade no

expedida pela SSP/_, CPF no doravante
denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante no Processo Licitatorio No:06/2021,
referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços No:05/2021, resolvem celebrar o
presente Contrato, em conformidade com o disposto na Lei no 10.52012002, na Lei 8.666/1993
e posteriores alterações, e nas demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e
condições estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

í.í Prestação de serviços especializados de limpeza e higienização veicular (lava a jato), para
atender, sob demanda, as necessidades da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG no
período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de
Referência do Edital Pregão Presencial n! 0512021.

1.2 Pela execução do objeto do presente instrumento o CONTRATANTE pagará á
CONTRATADA a quantia total de R$
abaixo:

, conforme planilha

ITEM QUANT DESCRTÇÃO
PR. UNIT.

(R$)
PR. TOTAL

(R$)

í.3 Esse valor poderá ser revisto nos casos de alteração na política econômica e/ou de revisão
no orçamento da Prefeitura Municipal de São Félix de lt/inas.

cLÁusuLA SEGUNDA - DA REALTZAÇÃo oos SERVIÇoS

2.í Os serviços de limpeza dos veículos deverão ser prestados apos a autorização da prefeitura
Municipal de São Félix de Minas, por meio de requisições contendo a descriçãodo serviço a ser
realizado, acompanhada de assinatura com carimbo do funcionário;

2.2 O serviço deverá ser prestado em no máximo 4 horas apos a entrega da ordem de serviço,
devendo constar na requisição a data e o horário de retirada e entrega dó veículo;

2.3 Os veí
de Minas;

culos serão entregues e retirados do lava a jato por servidor do Município de São Félix

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.r (33) 32469066 - cBpt 35.27s-000 - cNpf : o1.613.121/OOO1-7t
.^.^., ^^^í^ti., ,!^ 

^^.' h.





\-

PfrS'FEITff§Á JI4{IIVTCIPIIT. PE
s;{a rg, ,m üE Jt{rrvÁ§

2.4 Se no ato da devolução for constatada a má prestação do serviço, a
comprometerá a realizá-lo novamente, até que se atinja o padrão de qualidade a

2.5 A Contratada se responsabilizará pelos danos causados à Prefeitura Municipal de São Félix
de Minas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa e/ou dolo quando da prestação dos serviços.

cLÁusuLA TERCEIRA - DAS oBRtcAçÕes oe CoNTRATADA

3.1 lndicar preposto que será o responsável pelos contatos entre o Contratante e a Empresa;

3.2 Disponibilizar pessoal paru a retirada e a devolução dos veículos na sede administrativa
do MunicÍpio, caso haja necessidade;

3.3 Executar os serviços e devolver o veículo no prazo máximo de 4h apos o recebimento
da ordem de serviço;

3.4 Somente aceitar a ordem de serviço se a mesma contiver a assinatura e o carimbo
do servidor da Prefeitura [Vlunicipal de São Félix de Minas que a autorizou;

3.5 Realizar o serviço novamente se no ato da devolução for constatado a má prestação
do serviço, até que se atinja o padrão de qualidade almejado;

3.6 Responder em relação aos seus servidores, por todas as despesas e obrigações
tributárias decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto;

3.7 Comunicar à Prefeitura Municipal de São Félix de Minas qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

3.8 Pagar todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente sob o serviço prestado;

3.9 Responsabilizar-se civil e penalmente por todos os atos praticados pelos seus
funcionários, na execução do contrato, além de assumir os seguintes encargos: pagamento
de salários, seguros de acidentes, indenizações, recolhimento de taxas, impostos,
contribuições e outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelo Governo, aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto do contrato,
até o limite de 25o/o do valor atualizado do contrato;

3.10 Responsabilizar-se pelos danos causados à Prefeitura Municipalde São Félix de Minas
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa e/ou dolo quando da prestação dos serviços.

3.1í Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação.

cLÁusuLA QUARTA - DAS oBRtcAÇÕes oe GoNTRATANTE

4.í Proporcionar as condições necessárias para que a Contratada possa desempenhar
suas obrigações dentro da normalidade;

4.2 Êfetuar o pagamento na data avençada, desde que a nota fiscal esteja acompanhada
das certidões de regularidade fiscal (Certidão conjunta federal (tributos federáis, dívida ativa e
contribuições sociais) e FGTS);

4.3 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto deste contrato através da
Secretaria Municipal de lnfraestrutura Urbana e Rural;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - clp:35.275-000 - cNpf : 01.613.121^/Ooo1.-71
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4.4 Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na execução dos

4.5 Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratualmente cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.í O pagamento será feito mensalmente mediante apresentação das requisições/notas
fiscais/faturas com vencimento em 30 dias a contar do término da execução dos serviços de
cada mês, após a conferência dos documentos e atesto pelo Setor de Compras da Prefeitura
Municipal de São Félix de Minas.

5.2 Os pagamentos somente serão efetuados após apresentação das Certidões de
Regularidade com a Fazenda Municipal, FGTS e Receita Federal (tributos federais, dívida ativa
e contribuições sociais).

5.3 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição do CNPJ com que foi cadastrado no Processo Licitatorio, não se admitindo
notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.4 O Município não efetuará qualquer pagamento à contratada a título de adiantamento.

cLÁusuLA sExrA - DA ExEcuÇÃo E DA ucÊNctA Do coNTRATo

6.í A prestação de serviços se dará a partir da assinatura do contrato, conforme
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital Pregão n.o 06/2018.

6.2 O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

7.í As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos previstos na
Programação Orçamentária do exercício 2021 e alocados em diversos projetos e ações do
orçamento da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas:

CLÁUSULA o!TAVA - DA RESCISÃo

8.í Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, por parte da Prefeitura tt/lunicipal
de São Félix de [/linas, os seguintes:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
c) O atraso injustificado no início do serviço;
g) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura Municipal de
São Félix de Minas'
e) O desatendimenio das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma prevista neste
contrato;
g) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
h) A dissolução da sociedade;
i) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, bem
como a sua associação com outrem, fusão, cisão ou incorporação, que prejudique ou
inviabilize a execução do contrato;
i) Razões de interesse administrativo da Prefeitura Municipal de São Félix de [\íinas;
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k) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, i

execução do contrato.

8.2 A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo,
desde que haja conveniência da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas.

a) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de parecer da Unidade de
Assessoria Jurídica e de autorizaçáo escrita e fundamentada do Diretor Superintendente da
Prefeitura tt/unicipal de São Félix de Minas;
b) A rescisão do contrato poderá dar-se, ainda, judicialmente, nos termos da legislação
em vigor.

8.3 Ocorrendo atraso na execução dos serviços, sem que tenham sido apresentadas
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações
assumidas, caso em que a Prefeitura Municipal de São Félix de Minas poderá optar pela
rescisão do contrato, eximindo-o de qualquer obrigação residual relacionada ao serviço
contratado.

8.4Quando a rescisão ocorrer com base na letra "k" do item 8.í desta cláusula, sem que
haja culpa da CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de São Felix de Minas ressarcirá os
prejuízos devidamente comprovados que a CONTRATADA houver sofrido, tendo esta, ainda,
direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

8.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo de
contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.6 Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula seguinte, na hipótese de rescisão
administrativa do presente contrato, à Prefeitura Municipal de São Félix de Minas reserya-se
o direito de reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao
mesmo.

CLÁUSULA NONA_ DAS PENALIDADES

9.2 A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos,
independentemente da aplicação de multa:
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não
acarretem prejuízos para a Prefeitura À/unicipal de são Félix de Minas;
b) Execução insatisfatória ou inexecução dos serviços, desde que a sua gravidade não
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária;
c) Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da
Prefeitura Ít/unicipal de São Félix de tr/linas.

9.3 Pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela execução com erros, será
aplicada a multa de 1oo/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

v

9.4 A multa a que se refere o item 9.3 não impede que a Prefeitura Municipal de São Féli
Minas rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item
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9.í Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura túunicipal de São Félix de tríinas
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 0,5% do valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a lOYo (dez por cento)
sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de licitar ou contratar com o tVlunicípio, pelo prazo de até 02 (dois)
anos.
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9.5 As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura
de São Félix de Minas.

Ntrv l6'

pa

a) lnexistindo pagamento devido pela Prefeitura [Vlunicipal de São Félix de Minas, ou sendo
este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento do que for devido, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da
multa.
b) Não se realizando o pagamento nos termos definidos nesta cláusula, far-se-á sua
cobrança j ud icia lmente.

9.6 A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o Município
poderá ser aplicada nas seguintes situações:

9.6.í Por 06 (seis) meses

a) Quando ocorrer atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que
tenha acarretado prejuízos à Prefeitura Municipal de São Félix de Minas;
b) Quando ocorrer execução insatisfatória dos serviços, se antes tiver havido aplicação da
penalidade de advertência.

9.6.2 Por 01 (um) ano quando a CONTRATADA der causa à rescisão do contrato;

9.6.3 Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA

a) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o lt/unicípio em virtude de atos ilícitos
praticados;
b) Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à Prefeitura Municipal de São Felix de tVlinas;
c) Apresentar à Prefeitura Municipal de São Félix de Minas qualquer documento falso ou
falsidade, no todo ou em parte;
d) Sofrer condenação definitiva pela prática de fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer
tributos.

9.7 Para a aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula, a CONTRATADA será
notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a
partir da notificação.

CLÁUSULA DÉcIMA _ DAS INcIDÊNcIAS FIscAIS

Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais que sejam devidos em
decorrência, direta ou indireta, do contrato ou de sua execução, serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, assim definido na norma tributária, sem direito a
reembolso.

cLÁusuLA DÉctMA pRIMEIRA - DA RESpoNSABILIDADE soclAL E AMBTENTAL

11.1 A contratada se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a:

a) Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho
ilegal, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos
e serviços, a fím de que esses também se comprometam no mesmo sentido.b) Não
menores
Aprendiz

empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de dezesseis anos para qualquer trabalho, com exceção a categoria de Menor
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c) Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao
de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física,
civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como a implementar
sentido junto aos seus respectivos fornecedores.
d) Respeitar o direito de formar ou associar-se a sindicatos, bem como negociar
coletivamente, assegurando que não haja represálias.
e) Executar os serviços adotando padrão de competência e integridade ética e profissional.

0 Proteger e preservar o meio ambiente, bem como buscar prevenir e erradicar práticas
que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais,
normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas
federal, estaduais e municipais e implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus
respectivos fornecedores;
g) Desenvolver suas atividades respeitando a legislação ambiental, fiscal, trabalhista,
previdenciária e social locais.

11.2 A CONTRATANTE poderá recusar o recebimento de qualquer serviço, material ou
equipamento, bem como rescindir imediatamente este Contrato, sem qualquer custo, ônus ou
penalidade, garantida a prévia defesa, caso se comprove que a CONTRATADA,
subcontratados ou fornecedores utilizem-se de trabalho em desconformidade com as
condições referidas nas cláusulas supracitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DOS ANEXOS

Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do
Pregão no 0512021, seus anexos, os documentos relacionados com a fase de Habilitação, a
proposta apresentada pela CONTRATADA, a Especificações do Objeto e demais documentos
que integram o processo licitatório.

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA - DAS DtspostÇÕes ceRrus

í3.í Este contrato poderá ser aditado em até 25o/o (vinte e cinco por cento) do seu valor
inicial, caso seja necessário o acréscimo dos serviços ticitados.

13.2 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução dos serviços empregados.

í3.3 Os profissionais que assumirem a execução dos serviços relativos aos serviços objeto
deste contrato não poderão ter qualquer vínculo empregatício com a prefeitura Múnicipai de
São Félix de Minas, sendo única e exclusivamente remunerados pela Contratada e a elas
vinculados.

13.4 A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas se isenta de qualquer responsabilidade
fiscal, trabalhista e previdenciária relacionada às relações jurídicas entre a contratada e
terceiros envolvendo a execução do presente contrato.

í3.5 A contratada deve assumir todos os encargos e responsabilidades decorrentes das
relações contratuais com terceiros envolvendo a referida prestação de serviço, isentando a
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas de qualquer ônus finanóeiro, alem dó previsto neste
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do FoRo

Fica eleito o Foro de Mantena /t\íG, para dirimir questões oriundas da execução do
contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em três vias de igual
para um so efeito legal, na presença de duas testemunhas que abaixo assinam.

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

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
Prefeito - CONTRATANTE

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF
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Nome:

CPF
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ANExo vt - PREGÃo No ostzo2l

MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No t2021.

pRocESSo ADMtNtsrRATtvo DE LtclrAçÃo No: 06t2021.
pnecÃo PRESENcTAL No: ost2ozl

pneÂMeuLo

Aos _ dias do mês de de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas,
foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do
Pregão Presencial No:05/2021 do respectivo resultado homologado, publicado em J_12021, que
vai assinada pelo Prefeito do Município de São Félix de Minas e pelo representante legal do licitante
classificado para registro de preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas
regras e condições constantes do Processo Licitatorio em epigrafe e nesta Ata de Registro de
Preços.

O MUNICíPIO DE SÃO FELIX DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o no.
01 .613. 12110001-71 , com sede na Rua Frei lnocêncio, no 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 MG-16.307.823 SSP/MG, CPF no
115.661.376-08, residente e domiciliado neste município, adiante denominado simplesmente
MUNtcÍPto e oRGÃo cERENctADoR Do REGtsTRo DE pREços e de outro tado, a empresa
adjudicatária nos itens abaixo doravante denominada simplesmente COMPROMISSÁRIA, com
base no Processo de Licitação No: 06/2021, Pregáo para Registro de Preços N".05/2021, e de
conformidade com Lei Federal no. 10.520102; Lei Federal n.o 8.666/93 e posteriores alterações e
Lei Complementar no. 12312006 e posteriores alteraçôes, observadas as cláusulas e condições
seguintes:

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

1.1 Fornecedor

Empresa CNPJ no com sede à Rua
CEP: telefone: (J _, fax:

ar
»,
o

\-

representada por Sr(a). _,
domiciliado(a) em _, RG n.

(nacionalidade e estado
(_)

civil), residente e
SSP/_, CPF n

cLÁusuLA PRIMEIRA - OBJETO E FINALIDADE - O objeto deste instrumento é o Registro de
Preço visando futura contratação de fornecedor para prestação de serviços especializádos de
limpeza e higienização veicular (lava a jato), para atender, sob demanda, as necessidades da
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG no período de 12 (doze) meses, conforme
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital Pregão presencial n.o
05t2021.

valor total registrado nesta Ata de Registro de preço é de R$
correspondente aos itens descritos na planilha abaixo
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clÁusuLA SEGUNDA - oBRlGeçÃO DE FORNECIMENTO - A obrigação de fornecimento dos
serviços previstos no respectivo edital de licitação e proposta comercial passam a fazer parte
integrante e indissociável do presente instrumento.

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

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

CLÁUSULA QUARTA - ACRESCIMO - Na hipotese de acréscimo significativo das quantidades
estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o Compromissário Fornecedor deverá
providenciar meios para atender ao Município.

CLÁUSULA QUINTA - PREFERÊruCta - O l/unicípio não estará obrigado a contratar do
Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos serviços, objeto do presente
compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e da forma
de prestação de serviços.

cLÁusuLA sExTA - VERIFICAÇÃO DOS PREÇOS - A Prefeitura Municipat de são Fétix de
Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros fornecedores a prestação
de serviços de lavagem veicular, objeto do presente compromisso, vedada, todavia, qualquer
contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser obtidos do Compromissário
Fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORNEGIMENTO - Sempre que necessitar, ao tongo de todo o período
de validade da Ata de Registro de Preços o Município convocará o(s) Compromissário(s)
Fornecedor para que, no ptazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe os instrumentos por ela
pretendidos.

GLÁUSULA otTAVA - ORDEM DE SERVIÇO - As ordens de serviços ou instrumentos
equivalentes de que trata a cláusula antecedente serão consideradas, para todos os fins de direito,
contratos acessorios ao presente compromisso.

CLÁUSULA NONA - ESPECIFTCAÇÕES - As ordens de serviços ou instrumento equivalentes,
descritos na Cláusula anterior deverão conter:

9.í. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira certificada pelo
Setor de Finanças;

9.2. Descrição do objeto, quantidade, tipo de lavagem e valor constante da planilha do vencedor;

9.3. Local, dia e hora previstos para realização e entrega dos serviços;

9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;

Rua Frei lnocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPt35.275-000 - CNpf; OL.67Z.tZt/OOOL-77

!TEM QUANT. DESCRTÇÃO
\PR. UNIT

(R$) W
TOTAL R$

..^..., ^^^a^t;.. F^ ^^!' L.





v

v

PREFEITURA MUNICTPAL DE
srio rtuxog'MlJvÁs

Ntrv

9.5. Número de identificação do Processo Licitatorio e da Ata de Registro de P

9.6. Historico adequado para garantia de prestação de serviços do objeto

GLÁUSULA DÉclMA coNvocAçÃo Será facultada ao Município convocar o
Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessorios de prestação de serviços
quantos forem necessários para o atendimento de suas necessidades, respeitado o disposto na
Cláusula Quarta.

cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - NÃo coMpAREctMENTo - o não comparecimento
injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado na Cláusula Sétima para o
aperfeiçoamento do contrato acessorio de prestação de serviços, será considerado como fato
qualificador da inexecução total do presente compromisso, para os fins previstos na legislação em
vigor e no presente contrato.

cLÁusuLA DÉctMA sEGUNDA - pREÇo E DAS coNDtÇÕES DE eAGAMENTo - os vatores
do objeto do presente, serão os constantes da proposta do vencedor.

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

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA - ATUALTZAÇÃo FINANcEIRA, Do coNTRoLE E DA
REVISÃO DE PREÇOS - Os preços não serão objeto de atualização financeira por via da aplicação
de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, dentrodo
pzzo de 12 (doze) meses, salvo alterações na legislação federal ou comprovado desequilíbrio
financeiro do mercado.

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA - PRESTAÇÃO DE sERVtÇos - A prestação de serviços do
objeto do presente compromisso deverá ser realizada pelo(s) Compromissariols; Forneceáor(es)
de acordo com ordem de serviço, obedecidas às instruções relaiivas a dia, horário e demais
condições.

14.1 ' O Compromissário Fornecedorterá24 (vinte e quatro) horas, contados da retirada da Ordem
de Serviço ou instrumento equivalente, para contestá-lo.

cLÁusuLA DÉCIMA QUINTA - INSPEÇÕES E TESTES - O custo com as inspeções, testes e
quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes, indispánsáveis para
a comprovação da boa execução do compromisso de prestação de serviços'correiá por conta do
Compromissário Fornecedor.

cLÁusuLA DÉclMA sExrA - ESPEGIFICAÇÕES - Estando os serviços em desacordo com as
especificações e condições detalhadas no Edital, nesta Ata de Registro de preços e na proposta,o Compromissário Fornecedor deverá refazê-los, no prazo de-24 (vinte e quatro) horas dacomunicação para assim proceder, sob pena de configuração da inexecução das'obrigações
assumidas no presente instrumento, sem prejuízo das sanções cabíveis.

cLÁusuLA DÉCIMA SÉnmA - suBcoNTRATAÇÃO - Não será admitida, a quatquer títuto, asubcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem expressa anuência eaprovação por parte do Município.

cLÁusuLA DÉclMA olrAVA - sANçÕES ADMTNTSTRATTvAS - o atraso na prestação
serviços, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,s% do valor do contratodia de atraso.
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clÁusuLA DEGIMA NoNA - REtNctDÊucte - ocorrendo o atraso na p
duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de
contrato por dia de atraso, limitando-se a 10o/o (dez por cento).

o

v

\,/

CLÁUSULA VIGESIMA - DA INEXECUÇÃO - A inexecução totat ou parciat do presente
compromisso de fornecimento acarretará
Compromissário Fornecedor:

na tomada das seguintes sanções contra

20.1. advertência;

20.2. multa;

20.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a S (cinco) anos;

CLÁUSULA vlGÉStMA PRIMEIRA - MULTA - o atraso na prestação de serviços de qualquer
item do objeto sujeitará o compromissário prestador de serviço à multa de mora de 0,S% do valor
da Ordem de Serviço, por dia de atraso;

21.1. o atraso reiterado na prestação de serviços sujeitará o compromissário à multa de mora de
0,5% do valor da Ordem de Serviço, por dia de atraso;

21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de 10o/o
(dez por cento) do valor total do compromisso da prestação de serviços;

21.3- A prestação de serviços do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido
sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total estimado para o presente
fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido.

21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo
especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os
meios a eles inerentes;

21.5- As multas são excludentes e independentes e não eximem os Compromissário(s)
Fornecedo(es) da plena execução dos serviços contratados.

21.6. o valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.

21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo representante
da Administração, nos moldes do art. 67, s 1o da Lei g.666ig3.

cLÁusuLA uGÉSIMA SEGUNDA - DEFESA - Será garantido ao compromissário Fornecedor
o direito de apresentação de prévía defesa, no prazo de s lcinco) dias úteis, nas hipóteses em que
se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas neste compromisso.

cLÁusuLA vlcESlMA TERcEIRA - RESctsÃo Do coupRoMlsso DE pRESTAÇÃ9 DE
SERVIÇoS PoR ATo UNTLATERAL - A rescisão administrativa do presente compromisso dapresfação de serviços por ato unilateral do Município obedecerá ao disposto no parágiafo único do
art.78, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1g93.

CLÁUSULA UGÉSIMA QUARTA - VINCU LAÇÃO AO EDITAL - Para efeitos obrigacionais, tantoo Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Reg istro de Preços No: 05/2021, as propostas
nele adjudicados quanto esta Ata de Registro de Preços integram o presente compromisso deprestaçã o de serviços, devendo seus termos e condiçôes serem considerados como
integrantes do presente instrumento
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cLÁuSuLR vtcÉSlutA eUtNTA - FoRO - para todas as questões pertin
compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena - MG,
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Prefeitura Municipal de São Félix de lVlinas - MG, _ de de 2021

\,

MARGOS ALEXANDRE G. SORDTNE
Prefeito

Órgão Gerenciador

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF:

COMPROMISSARIO

Nome

CPF:
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ANExo vr - PREGÃo tto ostzo2l

DEcLARAçÃo oe lruexrsrÊructA DE FATo sUpERVENIENTE E DE cuMpRtM
REeurstros DE xeallrrnçÃo

A empresa inscrita no CNPJ ou CPF sob o n"

com sede (endereço completo da sede da empresa ou do licitante - pessoa física) declara, sob as

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que

CUMPRE todos os requisitos habilitatorios no Pregão Presencial No: 05/2021 do Município de São

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

,_de de 2021

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n" da c.l.)
(assinatura)
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ANExo vut - PREGÃo No ostzo2l

CREDENCIAMENTO

MoDELo DE PRocunaÇÃo

A _(nome da proponente CNPJ no com sede à

[o _, Bairro _, cidade neste ato representada pelo(s)

(socios ou diretores com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,

profissão e endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF,

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, junto ao

Município de São Félix de Minas, praticar os atos necessários com vistas à participação do

outorgante no Processo Licitatorio No: 06/2021, na Modalidade Pregão Presencial No: 05/2021,

usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para

desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar,

transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,

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

(Reconhecer firma)
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