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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI CONFORME DISPÕE ART. 48 INC. I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 COM SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. 

 
 
Processo Licitatório n°. 35/2022 

Modalidade: Pregão Presencial n°. 32/2022 

Tipo: Menor Preço Global 

 

OBJETO:  Contratação de empresa especializada em serviços de buffet para recepção de 

convidados na festividade do 26º aniversário do município de São Félix de Minas/MG, 

conforme especificações constantes no anexo I deste Edital. 

 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 

Dia 20/07/2022 às 09h00. 

 

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 

Dia 20/07/2022 às 09h00. 

 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas 

comerciais e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário. 

 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 

Sala de licitação, Rua Frei Inocêncio, 236 – Centro – São Felix de Minas – MG. 

 

CONSULTAS E AQUISIÇÃO DO EDITAL: 

Quaisquer    esclarecimentos    sobre    dúvidas    eventualmente    suscitadas, relativas    às 

orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de São Félix 

de Minas/MG, por escrito, por intermédio do Pregoeiro ou através do telefone (33) 3246-9066, 

no horário de 08h00 às 11h00 e das 12h30 às 16h00. 

 

ESCLARECIMENTOS: 

Através do e-mail: licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br e/ou pelo tel. 0xx33-3246-9066.

http://www.saofelix.mg.gov.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
NORMAS PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 35/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 32/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

I – PREÂMBULO 
 
1.1. A Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que às 09h00  do  dia  20 de julho de 2022,  no  prédio  da  Prefeitura  Municipal  

de  São Felix de Minas/MG, situado  na  Rua Frei Inocêncio, 236,  Centro,  nesta  Cidade,  será  
realizada  a  sessão  para  recebimento  e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e documentação de Habilitação para o Pregão Presencial  nº  32/2022,  do  tipo:  
Menor Preço Global,  regido  pela  Lei  Federal  nº  10.520, de 17 de junho de 2002, Lei 
Complementar nº.123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, aplicando-se, 
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
posteriores, Decreto Municipal nº. 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a 
modalidade de licitação Pregão Presencial no âmbito municipal, e demais   condições   fixadas   
neste   instrumento   convocatório.    
 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Felix de 
Minas, Sr. Fernando Paulino Rosa, auxiliado pelos demais membros que constituem a Equipe 
de Apoio, todos designados pelo Decreto nº. 09 de 31 de março de 2022. 
 
II. DO OBJETO 

 
2.1. Contratação de empresa especializada em serviços de buffet para recepção de convidados 

na festividade do 26º aniversário do município de São Félix de Minas/MG, conforme 
especificações constantes no anexo I deste Edital. 
 
III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO 
CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, PREVISTOS 
NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 E POSTERIORES ALTERAÇÕES. 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
 
3.1.1. Que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste 

edital e seus anexos, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 43, §1º. da Lei Complementar 
nº. 123/2006 e suas posteriores alterações, no que se refere à habilitação fiscal; 
 
3.1.2. Somente poderão participar desta licitação as microempresas e empresas de pequeno 
porte que desenvolvam em seu ramo de atividades o objeto desta licitação, devidamente 
comprovado através de contrato social apresentando no ato de credenciamento, nos termos do 
art. 48, I, por se tratar de contratação de itens cujos valores estão até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais); 
 
3.1.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e 

preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que constarem na firma ou denominação 
social as expressões “microempresa” ou “empresa de pequeno porte”, ou suas respectivas 
abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos da LC 123/2006; 
 
3.1.4. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta 

licitação, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:  
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3.1.4.1. Microempresa – “ME” – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 

aufira, em cada ano/calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos 
sessenta mil reais); 
 
3.1.4.2. Empresa de Pequeno Porte – “EPP” – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 
(trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 
mil reais). 
 
3.2. É vedada a participação de empresa: 
 
3.2.1. Que não se enquadre como ME e EPP, conforme Lei Complementar nº123/2006 e 
posteriores alterações. 
 
3.2.2. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do 
Processo Licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei 
Federal 8.666/93; 
 
3.2.3. Que esteja suspensa de licitar junto ao município de São Félix de Minas; 
 
3.2.4. Que esteja reunida em consórcio ou coligação, pois consideramos que a formação de 

consórcio prejudicaria o caráter competitivo do certame para esse objeto; 
 
3.2.5. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 

 
3.2.6. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas, sendo que a Secretaria Municipal de Educação não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do Processo 
Licitatório. 
 
3.2.7. Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 
 
3.2.8. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido 

às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e posteriores alterações, licitantes que se enquadrem em qualquer das 
exclusões relacionadas no art. 3o da referida Lei. 
 
3.2.9. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (exceto por fac-simile) autenticada por meio de cartório 
competente, ou publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por cópia, desde que 
acompanhada do original para conferência e autenticação pelo Pregoeiro. 
 
3.2.10. O representante legal deverá apresentar-se ao Pregoeiro, na data, hora e local 

estipulados neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos:  
 
Procuração Específica e RG, em se tratando de sócio da empresa deverá apresentar 
documento que comprove a condição de sócio; 
 
IV - ENTREGA DOS ENVELOPES 

 
4.1.  Dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação”. 



    

 

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33) 32469066 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 
www.saofelix.mg.gov.br 

 

 
4.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão ser 
entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia 
e horário especificados abaixo: 
 

DIA:  20/07/2022  
HORA: 09h00. 
LOCAL: Rua Frei Inocêncio, 236, Bairro: Centro, São Felix de Minas Sala de reuniões da 
Comissão Permanente de Licitação. 

 
4.1.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS   
A/C DO PREGOEIRO: FERNANDO PAULINO ROSA 

 NOME DO LICITANTE 
Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” PREGÃO 

PRESENCIAL N.º. 35/2022 
DATA: 20/07/2022 às 09h00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS 
A/C DO PREGOEIRO: FERNANDO PAULINO ROSA 

NOME DO LICITANTE 
Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 35/2022 
DATA: 20/07/2022 às 09h00. 

 
4.2 O Município de São Felix de Minas, não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 

Comercial” e “Documentação de habilitação” que não sejam entregues. O Pregoeiro designado, 
no local, data e horário definidos neste edital.  
 
4.3 Credenciamento dos representantes: 

 
4.3.1. A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento de identidade ou outro equivalente. 
 
4.3.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
4.3.2.1. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade 
empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.3.3. Os interessados deverão apresentar Declaração dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua o inciso VII, art. 4º, da Lei Federal 
nº 10.520/2002. 
 
4.3.4. Apenas uma pessoa representará cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, que 

mais de uma empresa indique o mesmo representante. 
 
4.3.5. O Pregoeiro deixa claro que não serão fornecidos aos licitantes cópias reprográficas de 

quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda documentação mencionada nos itens 
acima deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma definitiva a Prefeitura de 
São Félix de Minas, sob pena de não credenciamento. 
 
4.3.6. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro no momento 
do credenciamento por meio de instrumentos públicos ou particulares. 
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4.3.7. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a 

impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1ª parte do item seguinte. 
 
4.3.8. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as 

ofertas verbais da etapa de lances do Pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os 
termos de sua proposta escrita, igualmente, o licitante não poderá praticar qualquer ato na 
sessão de realização do certame, como a interposição de recursos. 
 
4.3.9. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
ou pelo Pregoeiro (ou servidor especialmente designado para tal). 
  
4.3.10. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora 

dos envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração do representante legal 
da empresa, afirmando que atende todas as exigências de habilitação constante no presente 
edital. 
 
4.3.11. O fornecimento de procuração e declaração de credenciamento será aceito via fax se 

for admitido pelo Pregoeiro e fará constar no verso declaração de veracidade e fidedignidade 
ao documento original, lavrado com próprio punho do outorgado, sob pena de declaração falsa. 
 
4.3.12. A declaração que atende as exigências de habilitação e que fará uso dos benefícios de 
microempresa e empresa de pequeno porte poderão ser lavradas no momento do 
credenciamento pelo representante legal da empresa. 
 
4.4 Habilitação 
 
4.4.1.  A licitante deverá, no mesmo ato, comprovar a veracidade da assinatura de quem 

efetivamente assinou a declaração, através de cópia autenticada do Ato Constitutivo ou 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado. 
 
4.4.2. Só terão direito a lances no certame os licitantes credenciados e devidamente 
representados. Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada 
licitante.  
 
4.4.3. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentaram declaração 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação quando chamados 
entregarão os envelopes conforme disposto no VII do art. 4º da Lei Federal n°. 10.520/02, a 
declaração deverá ser entregue separadamente ou anexada ao envelope habilitação. 
 
V - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. A proposta deverá ser apresentada conforme formulário fornecido pela Prefeitura Municipal 

de São Félix de Minas, (modelo de proposta) deste edital, ou em formulário próprio contendo 
as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 
(uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço 
de cada item e valor total de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a 
vírgula, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as 
folhas ser rubricadas, na Proposta de Preços deverão conter especificação dos produtos, 
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se 
admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 
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5.1.1. constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas 
pelo representante legal do licitante proponente, ressaltando-se que manuais catálogos e 
impressos por ventura venham anexados à proposta não precisam ser assinados e rubricados; 
 
5.1.2. indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mail), bem como os seguintes dados de seu 

representante: nome, CPF e cargo na sociedade empresária; 
 
5.1.3. as informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a ocorrer 

alterações, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas à Prefeitura de São Félix de 
Minas, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Edital; 
 
5.1.4. constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa, esse prazo será 
considerado como tal; 
 
5.1.5. ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da Planilha de 
Preços, para um período de 12 (doze) meses, expressos em R$ (reais), tanto em algarismos e 
total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência; 
 
5.1.6. considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado para o item. 

             
5.1.7. constar preço do unitário e total do item, e em caso de divergência entre os valores 

unitário e total será considerado o primeiro;  
 
5.1.8. especificação clara e completa do item oferecido, obedecida a mesma ordem constante 

deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
5.1.9.  todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta incluem todos 
os custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e 
demais obrigações necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 
5.1.10. a falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço todas e quaisquer 

despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 
Anexos. 
 
5.1.11. O participante deve constar em sua proposta número de sua agência bancária, número 

da conta corrente, bem como a praça de pagamento, para fins de pagamento. 
 
5.1.12. se não constar na proposta os dados do subitem anterior, deverá ser providenciado pelo 

licitante vencedor até a data de assinatura do contrato. 
 
5.1.13. quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados 

em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos Consulados e traduzidos 
para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
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5.1.14. serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
5.1.15. a apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.1.16. apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, fiscais, comerciais, taxas, 
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta; 
 
5.1.17. devendo especificar que prazo de entrega, conforme Termo de Referência. 
 
5.1.18. em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta; ocorrendo divergência entre o valor unitário 
e total para os Itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
 
5.1.19. os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
 
5.1.20. a proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 

entrega do objeto licitado, conforme disposto neste Edital. 
 
5.1.21. serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório. 
 
5.1.22. a proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 
 
5.1.23. em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao 
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos 
termos originais ofertados. 
 
5.1.24. independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no 
preâmbulo deste edital. 
 
VI  - APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO: 

 
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata este Edital. 

 
6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados 

das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, os documentos e as propostas, exigidos 
no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma 
acima especificada. 
 
6.2.1. no ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação o representante de cada 

licitante, deverá entregar ao Pregoeiro em separado de qualquer dos envelopes, a Declaração 
que atende as condições de Habilitação (conforme modelo em anexo), o Credenciamento e a 



    

 

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33) 32469066 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 
www.saofelix.mg.gov.br 

 

comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as 
licitantes que assim se enquadrarem). 
 
6.2.2. a não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de 

Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no subitem 7.2.1 deste 
edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido 
pela Lei Complementar 123/06, mesmo que seja declarada vencedora. 
 
6.3. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 
presente licitação. 
 
6.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 

gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de 
preço. 
 
VII - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 
7.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 
 
7.1.1. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da 
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 351 da Lei 
Federal nº. 10.522, de 19 de julho de 2002, desde que sua veracidade seja confirmada pela 
Comissão de Licitações, Pregoeiro ou equipe de apoio;  
 
7.1.2. As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de 

Apoio, nos termos do artigo 32 da Lei n.º 7.666/93, no ato de abertura do envelope respectivo 
desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses 
últimos devolvidos após a autenticação requerida ao representante legal presente. 
 
7.2. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 
 
7.2.1. cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa 

individual; 
 
7.2.2. registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
7.2.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
7.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 
 

                                                        
1 Lei Federal nº. 10.522, de 19 de julho de 2002...  
Art. 35. As certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e tributária poderão ser emitidas pela internet (rede 
mundial de computadores) com as seguintes características: 
I - serão válidas independentemente de assinatura ou chancela de servidor dos órgãos emissores; 
II - serão instituídas pelo órgão emissor mediante ato específico publicado no Diário Oficial da União onde conste o modelo 
do documento. 
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7.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim exigir 
 
7.3. Documentação Relativa à Habilitação Fiscal: 
 
7.3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante 

que irá faturar e entregar o objeto licitado; 
 
7.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da 

Dívida Ativa da União e Receita Federal, abrangendo as contribuições sociais); 
 
7.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da Unidade de Federação da sede 

da licitante; 
 
7.3.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 
7.3.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundido de Garantia por tempo de Serviço) 

demonstrando situação regular; 
 
7.3.6.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 
7.3.7. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo 
do anexo deste edital; 
 
7.4. Qualificação econômico-financeira e técnica: 
 
7.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
7.5. Disposições Gerais da Habilitação 
 
7.5.1. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou servidor 
designado para tal, neste último caso os originais deverão ser apresentados quando da 
abertura do envelope de habilitação a fim de comprovar sua autenticidade.  
 
7.5.2. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei, 

e também serão verificados por servidores do Município de São Félix de Minas - MG nos sítios 
oficiais dos órgãos emissores, que servirão como forma de autenticação. 
 
7.5.3. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a 

menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que trata 
este item os documentos cuja validade é indeterminada. 
 
7.5.4. Os licitantes poderão se cadastrar previamente no Município de São Félix de Minas e 

substituir os documentos de habilitação por Certificado de Registro Cadastral - CRC, devendo 
obedecer aos mesmos critérios fixados nos subitens anteriores para tal. 
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7.5.5. Só será aceito Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Município de São 

Félix de Minas - MG e não será dispensado no ato do credenciamento declaração de 
atendimento de todas as exigências de habilitação constante no edital, assim como Declaração 
de representante do licitante em original.  
 
7.5.6. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 

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

 
VIII – DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1.  Após  o  encerramento  e  identificação  dos  representantes  das  licitantes,  o  Pregoeiro  
declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novos 
participantes, dando início ao  recebimento  dos  envelopes  contendo  a  Proposta  Comercial  
e  os Documentos de  Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados 
e serão proclamados, pelo Pregoeiro, os que apresentarem as propostas de menor preço e em 
seguida, as propostas até 10% superiores àquela. 
 
8.1.1.  Declarada  aberta  a sessão pelo  Pregoeiro,  o(s)  representante(s) da(s) licitante(s) 
apresentará(ao) declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de 
habilitação (Anexo VIII), como condição para a participação na presente licitação, conforme 
disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, e que não possui fatos impeditivos para 
participação neste certame. 
 
8.2.  Analisadas as propostas serão desclassificadas as que: 
 
a)  Forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; 
b) Apresentarem valores excessivos ou manifestadamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos são coerentes com os de mercado; 
b.1) Não comprovando sua viabilidade, serão considerados preços inexequíveis e a licitante 
terá sua Proposta desclassificada; 
c)  Apresentarem valores unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
d)  Apresentarem proposta alternativa. 
e)  Apresentarem preços baseados em cotações de outro licitante Lei 8666/93, art. 40, VII c/c 
art44, §2º. 
 
8.2.1.  Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público 
Lei 8666/93, art. 40, VII c/c art. 45, §2º. 
 
8.3. Poderão fazer lances verbais e sucessivos, desde que presentes, o autor da proposta de 
menor preço e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, pela 
ordem decrescente de classificação, até a proclamação do vencedor. 
 
8.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, 
poderão os autores das melhores propostas até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, pela ordem decrescente de classificação até a proclamação do vencedor. 
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8.5. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas neste Edital. 
 
8.6.  O Pregoeiro abrirá, de maneira ordenada, a oportunidade para que todos ofertem lances, 
a partir do autor da proposta classificada de menor preço e os demais, em ordem decrescente, 
respeitadas as regras deste Edital. 
 
8.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo, nesse caso, aquele 
ofertado primeiro. 
 
8.8.  A desistência da licitante em ofertar lances, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará 
em exclusão da disputa do objeto em questão, restando sua última oferta registrada para fins   
de classificação definitiva. 
 
8.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
8.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as 
selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às 
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas 
as seguintes regras: 
a)  O Pregoeiro  convocará  a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  detentora  da  
proposta  de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% 
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao 
da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão  do direito de 
preferência. 
b) a convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 
condições do subitem anterior. 
c) Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 
de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 
propostas, se enquadrem nas condições indicadas na alínea “a” do subitem 8.10. 
d)  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 8.10, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.11.  Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 
8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 
preferência, passando- se, desde logo, à negociação do preço. 
8.11.1.  O disposto no subitem 8.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.12.   O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 
disposições das alíneas “a” e “b” do subitem 8.10, ou, na falta desta, com base na classificação 
de que trata o subitem 8.10, com vistas à redução do preço. 
 
8.13.  Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.14.  O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços 
unitários dos serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário. 
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8.15.  Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
8.16. O Pregoeiro procederá a verificação por meio eletrônico hábil da veracidade das Certidões 
apresentadas. 
8.16.1.  A   Administração   não   se   responsabilizará   pela   eventual   indisponibilidade   dos   
meios eletrônicos, no momento da verificação. 
 
8.17. Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida 
comprovação de regularidade fiscal, mas será indispensável a apresentação dos documentos 
indicados neste Edital, devendo obrigatoriamente vincular restrições impeditivas à referida 
comprovação. 
8.17.1. Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem 
8.17 deste item VIII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
8.17.2.  A  comprovação  de  que  trata  o  subitem  8.17  deste  item  VIII  deverá  ser  efetuada  
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com 
efeitos de negativas, no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contado  a  partir  do  momento  em  
que  a  licitante  for  declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério 
da Administração. 
 
8.18. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
8.19. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a  habilitação,  
o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8.13 deste item VIII, 
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
8.20. DO PROCEDIMENTO EM CASO DE DESORDEM 
 
8.20.1. No decorrer da sessão, havendo perturbação do bom andamento do certame por parte 
de algum(ns) licitante(s) devidamente credenciado, deverá o Pregoeiro adverti-lo(s) por uma 
única vez, alertando-o(s) sobre a possibilidade de aplicação de sanções mais severas, 
lançando tudo em ata. 
 
8.20.2. Prosseguindo a desordem, a despeito da advertência, poderá o Pregoeiro impor a 
retirada do(s) licitante(s) do certame e recinto, mantendo a proposta para fins de classificação. 
 
8.20.3. O licitante não cumprindo o estabelecido no subitem 8.20.1, recusando-se acatar a 
ordem direta do Pregoeiro, poderá a mesma requisitar força policial, podendo ocorrer a prisão 
em flagrante do licitante, nos termos do art. 93, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações 
posteriores. 
 
8.21. DA DEVOLUÇÃO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

 
a) Não havendo interposição de recurso o Pregoeiro procederá imediata devolução do envelope 
de habilitação da licitante, cuja proposta seja desclassificada. 
b)  Os envelopes pertencentes às licitantes que não restaram vencedoras do certamente serão 
devolvidos após adjudicação do objeto às licitantes que lograram êxito; 
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c)  Os licitantes vencedores poderão ser intimados para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
enviarem nova proposta de preços com a adequação dos valores totais dos Itens, 
proporcionalmente, aos valores unitários dos mesmos, sob pena de desclassificação do 
Licitante. 
 
IX – DOS RECURSOS E DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

 
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá  manifestar  imediata  e motivadamente   

a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03  (três)  dias  para  apresentação  
das razões  do  recurso,  ficando  os  demais  licitantes  desde  logo  intimados  para  apresentar  
contrarrazões em  igual  número  de  dias,  que  começa  a  correr  do  término  do  prazo  do  
recorrente,  sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos do art. 4º, inciso XVIII 
da Lei 10.520/2002. 
 
9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
9.3. Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no capítulo XII deste edital e 
na minuta contratual, poderão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata. 
 
9.4. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 
 
9.4.1. São pressupostos de admissibilidade do recurso: 
 
9.4.1.1.  A legitimidade; 
 
9.4.1.2. O interesse de recorrer; 
 
9.4.1.3. A existência de ato administrativo decisório; 
 
9.4.1.4. A tempestividade; 
 
9.4.1.5.   forma escrita; 
 
9.4.1.6. A fundamentação; 
 
9.4.1.7. O pedido de nova decisão. 
 
9.4.2.  É legitimado para interpor recurso qualquer Licitante, no curso da Licitação. 
 
X- DO PROCESSAMENTO DO RECURSO - FASE ÚNICA DO JULGAMENTO 
 
10.1. Interposto o recurso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, verificando a presença dos 
pressupostos de admissibilidade, determinará o seu processamento. Desatendido algum dos 
pressupostos, inadmitirá o recurso. 
 
10.2. Admitindo o recurso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio comunicarão o ato imediatamente 
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 03 (três) dias úteis. 
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10.3.  Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, que poderá reconsiderar 
sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou nesse prazo fazê-lo subir à autoridade superior, 
devidamente informados, para decisão, que também será proferida naqueles mesmos prazos. 
 
10.4. Os recursos deverão ser feitos por escrito e protocolados na Prefeitura Municipal, aos 
cuidados do Pregoeiro e Equipe de Apoio.  Os recursos protocolados em local diferente do 
estabelecido neste edital serão rejeitados. 
 
XI – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, e encaminhará o processo para homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 
 
11.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e   
determinará   a contratação. 
 
XII - DAS PENALIDADES 
 
12.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez porcento) do valor empenhado.  
 
12.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 
 
12.2.1. advertência;  
 
12.2.2. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
12.2.3. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 
12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
12.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
12.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 
sentido da aplicação da pena.  
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12.5. As multas de que trata este capítulo deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 
05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 
 
13.1. Os serviços serão prestados diretamente pela empresa vencedora do processo licitatório 
e que assinar o contrato de prestação de serviços, sendo que os resíduos serão transportados 
e depositados pela própria Prefeitura, sendo que a contratada deverá receber e dar destinação 
adequada aos resíduos provenientes do Município de São Felix de Minas . 
 
13.2. O contratado deverá responsabilizar-se pelos encargos sociais, previdenciários, taxas, 
impostos e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre seu pagamento. 
 
13.3. Apresentar ao Município de São Felix de Minas - MG, sempre que solicitado, a 
comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas. 
 
13.4. No tocante à prestação de serviços, serão cumpridas as normas vigentes, devendo ainda 
efetuar a pesagem na unidade de medida em conformidade com o Anexo I deste Edital, 
devendo ainda emitir e entregar o respectivo recibo/ticket de entrega; 
13.4.1. O contratado será responsável por eventual cobrança indevida feita ao município ou 
seu representante, em razão da execução do instrumento proveniente deste Edital. 
 
13.4.2. Manter durante a execução do Contrato proveniente do Edital, todas as condições   de 
habilitação exigidas na licitação. 
 
13.4.3. Providenciar imediata correção dos erros apontados pela Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, quando da execução dos serviços. 
 
13.4.4. Atender aceitar e destinar todo o material encaminhado pela Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de São Felix de Minas, em conformidade com o licitado. 
 
13.4.5. Observar e cumprir as normas, recomendações e orientações determinadas pelos 
órgãos competentes. 
 
13.4.6.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos   e/ou   prejuízos que vierem   causar   
ao município, bem como obedecer às normas vigentes de legislação pertinente   sem   ônus   
para   o município. 
 
13.5. São ainda obrigações do prestador de serviços: 

 
13.5.1. Executar os serviços prestados à Prefeitura Municipal de São Felix de Minas 
rigorosamente dentro das suas respectivas normas técnicas; 
 
13.5.2. Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste 
Edital; 
 
13.5.3. Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais eventuais ou 
permanentes designados pela Secretaria Municipal de Administração e Governo, para 
supervisionar e acompanhar a execução dos serviços prestados; 
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13.5.4. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos 
competentes da Secretaria Municipal de Administração e Governo não exclui, nem reduz a 
responsabilidade dos contratados nos termos da legislação referente a licitações e contratos 
administrativos; 
 
13.5.5. Os contratados serão responsáveis pela indenização de dano causado ao Município e 
a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não, praticada por 
seus serviços; 
 
13.5.6. manter frente aos trabalhos a equipe técnica responsável com capacidade e poderes 
para representá-la perante a fiscalização da Prefeitura. 
 
XIV – LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA 
 

14.1 O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser iniciado mediante ordem de 
fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Administração e Governo, contados a partir 
da assinatura do recebimento da mesma, devendo a entrega/prestar os serviços no dia e hora 
marcada para o evento.  
 
14.2 A entrega dos materiais/serviços licitados se dará na sede do Município, por conta da 
empresa vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pela Secretária Municipal 
de Administração e Governo. 
 
14.3 Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora também 
descarregar e armazenar os produtos, nos locais indicados, comprometendo-se, ainda, 
integralmente com eventuais danos causados aos mesmos no transporte e descarga. 

 

XV – DO CONTRATO 

 
15.1. O Município convocará o adjudicatário para assinar em até 03 (três) dias o respectivo 
contrato, conforme Minuta constante do ANEXO VI, que é parte integrante deste Edital. 

 
15.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período quando, durante 
o seu transcurso, for solicitado pelo adjudicatário, por escrito, desde que ocorram motivos 
determinantes, aceitos pelo Município. 
 
15.3.  Convocado, na forma dos subitens 15.1 e 15.2, o adjudicatário que não comparecer no 
prazo e condições estabelecidas, decairá do direito à contratação, ficando sujeito às 
penalidades do item XII do edital. 
 
15.4. Na hipótese do subitem 15.3, o Município convocará outro adjudicatário, observada a 
ordem de classificação nesta licitação. 
 
15.5. É vedada a subcontratação do objeto deste Pregão. 
 
15.6. O contrato terá validade até 31 de dezembro de 2022; 
 
15.7. O Município convocará o vencedor do processo licitatório para assinatura do Contrato de 
Prestação   de   Serviços, conforme   Minuta   de   Contrato, através de e-mail e, conforme o 
caso, notificação via correio com aviso de recebimento, a ser enviada para o endereço 
mencionado na documentação apresentada junto ao envelope; 
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15.8. Os contratos poderão ser prorrogados, a critério do Município, nos termos do art. 57 da 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
XVI - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
16.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da Nota 
Fiscal ou Fatura, e seu aceite pela Secretaria requisitante, transcorrido o prazo necessário para 
tramitação na Contabilidade do Município. 
 
16.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da Prova 
de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Prova de 
regularidade relativa à seguridade social – INSS. 
 
16.3. O Município de São Felix de Minas reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 
ato da atestação, os serviços que estiverem em desacordo com os adquiridos. 
 
16.4. O Município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela Contratada/Detentora, nos termos deste Pregão. 
 
16.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada/Detentora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou 
de compensação financeira por atraso de pagamento. 
 
16.3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
16.3.1. Os recursos orçamentários para fazer face à despesa ora solicitada estão previstos na 
Lei Municipal do ano de 2022, (Lei Orçamentária Anual) como segue: 
214090.136911112.032.339039000000 – ficha 518; Fonte- 100 Recursos não vinculados a 
impostos. 
 
XVII – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
17.1.  Nos termos do Art. 41 da Lei Federal nº 8666/93 com suas alterações, a Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
 
17.2. Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  edital  de  licitação  por  irregularidade  
na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes  da data 
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º 
do art. 113. 
 
17.3. Decairá do direito de impugnar o edital o interessado na licitação que não o fizer até o 
segundo dia útil que antecede a abertura dos envelopes das propostas, conforme disposto no 
§ 2º do art. 41, da Lei nº 8.666/93. 
 
17.4.  Sem prejuízo do prazo fixado no sub-item anterior, a impugnação ao edital será decidida 
no prazo de 03 (três) dias úteis, observando, em qualquer caso, o disposto no § 1º do art. 41, 
da Lei nº 8.666/93. 
 
17.4.1. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
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17.5.  A impugnação será dirigida ao Pregoeiro Municipal. 
 
XVIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
18.1. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte 
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
 
18.2. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto 
no §1º, art. 65, Lei nº 8.666/93 e §2º, inciso II, art. 65, da Lei nº 9648/98. 
 
18.3. O Pregoeiro, no   interesse   da   Administração, poderá   relevar   omissões   puramente   
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
18.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente Edital. 
 
18.5. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o 
resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de homologação. 
 
18.6. A anulação do procedimento licitatório não gera direito de indenização, salvo nos casos 
legais; 
 
18.7. As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas; 
 
18.8. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar a análise da documentação e das 
propostas reservadamente ou em público; 
 
18.9. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que, tendo-o aceito sem 
objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de “PROPOSTA e HABILITAÇÃO”, 
falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
 
18.10. Na contagem dos prazos deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia do 
vencimento, considerando o expediente normal, no horário de 08h00 às 11h00 e das 12h30min 
e das 16h00. 
 
18.11. Havendo desistência por parte do licitante, após o encerramento da reunião de abertura, 
se sujeitará este às penalidades nesta licitação; 
 
18.12. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em 
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os 
seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, 
apresentar falhas e irregularidades que o viciem. 
 
18.13. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às 
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de São Felix de 
Minas, por escrito, por intermédio do Pregoeiro ou através do telefone (33) 3246-9066, no 
horário de 08h00 e das 11h00 e das 12h30min às 16h00. 
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22.10. São anexos deste edital: 
 
Anexo I - Termo de Referência/Projeto Básico; 
Anexo II - Modelo padrão de proposta; 
Anexo III - Carta de credenciamento; 
Anexo IV - Declaração de que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação; 
Anexo V - Declaração de conhecimento do edital e recebimento da documentação 
Anexo VI - Minuta de Contrato Administrativo; 
Anexo VII - Termo de recebimento do edital;; 
Anexo VIII - Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 
Anexo IX - Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal 

 
 

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas – MG, 07 de julho de 2022. 
 
 
 

Edson Amaro da Cruz 
Presidente da CPL 

 



  

  

 

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33) 32469066 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 
www.saofelix.mg.gov.br 

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 
 
Modalidade de licitação sugerida: Pregão Presencial 
Tipo Sugerido: Menor preço global. 
Requisitante: Secretaria Municipal de Administração e Governo 

 
1. OBJETIVO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada em serviços de buffet para recepção de 
convidados na festividade do 26º aniversário do município de São Félix de Minas/MG. 
 
1.1 As empresas que vierem participar do certame licitatório para atender ao objeto deverão 
possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos serviços executados, utilizando-
se para tal, de produtos e mão de obra de boa qualidade. 
 
2 – DOS ITENS E QUANTIDADES 
 

2.1. O presente Termo de Referência/Projeto Básico tem como objeto a contratação, nas 
quantidades totais estimadas, com vigência até 31 de dezembro de 2022, a partir da 
assinatura do Contrato, conforme Tabela 1 do subitem 2.4. 

2.2. Os serviços deverão atender às expecificações e quantitativos abaixo na tabela. 

2.4 Para efeito de julgamento dos preços no Pregão Presencial, o critério deverá ser 
“MENOR PREÇO GLOBAL”, conforme definido na Tabela Abaixo: 

Item    Especificação UNID QT 
 V. Unit 
Medio  

V. TOTAL 
Medio 

1 

COQUETEL COM  PRATO QUENTE (MASSAS) E MESA MINEIRA:  
 

SALGADOS VOLANTES: 

 
QUENTES: 

 Beguinete de alho porró  

 Chanchilique de lombo ao molho de maracujá 
 Coxinha de frango com catupiry 
 Delícia de milho com catupiry 

 Espetinho de frango com bacon ao molho de ervas 
 Perola de muçarela 
 Português de bacalhau 

FRIOS: 

 Canapé de alho porró com damasco/pimenta/ tomate 
seco/Encharque de carne de sol com pimenta biquinho 

 Rosinha de frango com passas 

 Tortinha de frango com abacaxi 
ASSADOS: 

 Mini quiches variados (Romeu e Julieta/ pimenta/tradicional) 

 Sempre viva 
PETIT GOURMET: 

 Bobo de camarão  

 Carpaccio de banana de carne de sol com melaço 
 Charuto de queijo com melaço 
 Dadinho de tapioca com geleia de pimenta 

 Escondidinho de carne de sol  
 Lombo ao gorgonzola 

unidade 3750 R$ 1,22 R$ 4.575,00 

2 
PRATO QUENTE/MASSAS: (quantidades para 250 pessoas). 
Farfaly  e Penne, coroado ao molho quatro queijos , molho de frango e 
molho madeira com tirinhas bovina 

unidade 1 R$ 5.466,67 R$ 5.466,67 
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3 

MESA MINEIRA/ REPOSiÇÃO POR 02 HORAS: 

ESCOLHER 10 OPÇÕES: (quantidades para 250 pessoas). 
 Anéis de cebola 
 Banana verde frita 

 Batata calabresa 
 Caldo de feijão  
 Caldo de frango 

 Carne de panela 
 Frango a passarinho 
 Fritas 

 Jiló empanado 
 Linguicinha  
 Mandioquinha  
 Ovos de codorna marinado 

 Pastel de angu 
 Pastel mineiro de carne e queijo 
 Porpeta ao molho sugo 

 Quibe 
 Torresminho 
 Tropeirinho 

MATERIAL: E todos os vasilhames necessários para servir e fritar no 
local.  Incluindo pratarias. Taças para brinde. Pratinho e garfinhos para 
bolo. Carrinhos para bebidas. Champanheiras de inox. 

unidade 1 R$ 12.233,33 R$ 12.233,33 

4 

PESSOAL PARA 05:00 HORAS:  

 Copeiro 
 20 Garçons 
 Cozinheiras 

Maitrê/ Coordenador 

unidade 1 R$ 8.396,67 R$ 8.396,67 

VALOR TOTAL R$ 30.671,67 

3 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

3.1 A ordem de prestação de serviços, objeto do contrato será autorizada, em todo caso, 
pelo Secretária Municipal de Administração e Governo, mediante o acompanhamento do 
Gestor do referido contrato. 

3.2 Em caso de serviço que não atenda as especificações, o fornecedor será notificado para 
recolher o material in-loco e entregá-lo de acordo com as especificações e refazer os 
serviços no local de retirada. 

3.3 Quaisquer solicitações por parte da contratante só poderá ser atendido pela contratada 
ser for solicitado e/ou autorizado por escrito pela Secretária Municipal de Administração e 
Governo de São Félix de Minas. 

4 – JUSTIFICATIVA 

 
3.1 Justifica-se a contratação dos serviços de buffet para o coquetel de recepção de 
convidados na festividade do 26º aniversário do município de São Félix de Minas/MG. Desta 
forma, a realização do procedimento licitatório proporcionará condições para atendimento 
do evento a ser realizado.  

 
5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

5.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATADA: 
 
5.1.1. prestar com pontualidade os objetos/serviços solicitados. 
 
5.1.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências 
de regularização necessárias. 
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5.1.3. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto 
da presente licitação. 
 
5.1.4.  Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação. 
 
5.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE. 
 
5.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA. 
 
5.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato. 
 
5.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
 
5.2.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

6 - DO PAGAMENTO  

6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da Nota 
Fiscal ou Fatura, e seu aceite pela Secretaria requisitante, transcorrido o prazo necessário 
para tramitação na Contabilidade do Município. 

6.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da 
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Prova 
de regularidade relativa à seguridade social – INSS. 

6.3. O Município de São Felix de Minas reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 
ato da atestação, os serviços que estiverem em desacordo com os adquiridos. 

6.4. O Município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela Contratada/Detentora, nos termos deste Pregão. 

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada/Detentora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, 
ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

7. METODOLOGIA 

 

7.1 A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade 
de Pregão Presencial, tipo menor preço global, observando os dispositivos legais, 

notadamente os princípios da lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal n. 
3.555, de 08 de agosto de 2000, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, Lei Complementar 123/2006 com suas alterações posteriores e exigências 
estabelecidas em Edital. 
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8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

8.1 Os recursos orçamentários para fazer face à despesa ora solicitada estão previsto na 

Lei Municipal do ano de 2022, (Lei Orçamentária Anual) como segue: 

DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
NOMENCLATURA  

FONTE DE 

RECURSO 

VALOR 

ORÇADO 

VALOR 

UTILIZADO 

VALOR 

SUPLEMENTADO 

SALDO 

ATUAL 

214090.136911

112.032.33903
9000000 – ficha 
518  

Sec. Mun. De 
Agricultura e Meio 

Ambiente – agricultura 
– extensão Rural – 
Crescendo com Brasil – 

Manutenção do 
Departamento de 
Agricultura e Meio 

Ambiente – Outros 
Serviços de Terceiros  - 
Pessoa Jurídica  

100 – 

Recursos 
Ordinário
s 

R$ 150.000,00 R$ 112.500,00 R$ 00 R$ 37.500,00 

 
9. PENALIDADES 

 
9.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 

cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 
empenhado.  
 
9.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 

qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 
 
9.2.1. advertência;  
 
9.2.2. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
9.2.3. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 
9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
9.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 
 
9.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 
sentido da aplicação da pena.  
 
9.5. As multas de que trata este capítulo deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 

conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo 
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máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado 
judicialmente.  
 
10. LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA 
 
10.1 O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser iniciado mediante ordem de 
fornecimento emitida pela Secretária Municipal de Administração e Governo, contados a 
partir da assinatura do recebimento da mesma, devendo a entrega/prestar os serviços no 
dia e hora marcada para o evento.  
 
10.2 A entrega dos produtos/serviços licitados se dará na sede do Município, por conta da 
empresa vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pela Secretária 
Municipal de Administração e Governo. 
 
10.3 Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora 
também descarregar e armazenar os produtos, nos locais indicados, comprometendo-se, 
ainda, integralmente com eventuais danos causados aos mesmos no transporte e descarga. 
 
11. FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 
11.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretária Municipal de 

Administração e Governo ou servidor especialmente designado pelo órgão contratante. 
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se 
admitirá, durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à pessoa 
do Pregoeiro, ou Agente de Controle Interno ou a Equipe de Apoio, a qualquer título que seja 
ressalvada a hipótese de requisição, pelo próprio Pregoeiro, de especialistas visando ao 
exame de dados, informações ou documentos;  
 
12.2 a Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das documentações 
e das propostas dos ofertantes, poderá proceder as alterações concernentes a essa 
licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas os interessados 
que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas, adiar a data do recebimento das 
documentações e propostas; 
 
12.3 as despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de 
exclusiva responsabilidade do ofertante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer 
indenização da Administração; 
 
12.4 as omissões porventura existentes neste Edital, serão sanadas pela Comissão 
Permanente de Licitação, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, 
bem como diretrizes expedidas pelos órgãos que se constituírem fontes de recursos 
financiadores; 
 
12.5 a todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado conhecimento de 
quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimento de dúvidas e suas 
respectivas respostas, através de publicação no quadro de avisos da Prefeitura e e-mail do 
licitante, que passarão incontinentes a integrar ao processo;  
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12.6 a critério da Administração essa licitação poderá:  
 
12.6.1 ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado;  
 
12.6.2 -ser revogada, a juízo da Administração, ser for considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
 
12.7 Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte:  
 
12.7.1 a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei Federal nº. 
8.666/93; 
  
12.8.2- a nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na 
condição anterior;  
 
12.8.3 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa;  
 
12.9 as notificações necessárias relativas a esta licitação, bem como a divulgação de 
resultados de cada fase, poderão ser procedidas via protocolo ou por meio de correio 
eletrônico, (e-mail) ou fax, em número fornecido pela empresa, sendo o comprovante de 
transmissão anexado aos autos, ou ainda através de publicação no órgão Oficial do 
Município. 
 
12.10 o tipo de contrato aplicado a esta licitação é o contrato de execução indireta e tem 
como objeto, o trato formal no âmbito do Direito Administrativo para a execução de uma 
atividade de interesse público, prestada à administração pública municipal para atendimento 
de suas necessidades ou de seus administrados. 
 
12.11 a modalidade de licitação adotara nesse certame é o Pregão Presencial para o registro 
de preços, sendo dispensada a certificação da existência de recursos orçamentários nos 
autos do processo licitatório para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal 
nº. 8.666/93, devendo ser informada os créditos orçamentários no ato compra ou nas 
cláusulas do contrato. 
 
12.12 a emissão da autorização de Empenho ficará a cargo do Setor de Compras com 
autenticidade da Contabilidade. 

13 - JUSTIFICATIVA DA NÃO UTILIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Descreve o art. 1º, §4º do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que 
regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de 
bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e 
dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal: 

Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 
para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns 
de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração 

pública federal. 
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(...) 

§ 3º  Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, 
com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, 

ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação 
específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa  as 

contratações com os recursos do repasse. 

Em se tratando de prestação de serviços que não serão custeadas com recursos da União, 
optou este Município pela aplicação da modalidade de licitação pregão na forma presencial. 

     São Felix de Minas - MG, 04 de julho de 2022. 
 
 
 

Sabrina Gonçalves Castória Cassiano Sordine 
Secretária Municipal de Administração e Governo 
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ANEXO II 
(MODELO PADRÃO DE PROPOSTA) 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 35/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2022 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Razão Social: __________________________CNPJ:___________________ 
Endereço:________________________Bairro:_________Cidade: _________ 
CEP: __________________________________Telefone: (___) _______________:  
 
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

Nome: _______________________________________________________ 
RG: _________________________CPF: ____________________________  
Telefone: (___) ________________E-mail:___________________________ 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de buffet para recepção de 

convidados na festividade do 26º aniversário do município de São Félix de Minas/MG. 
 

Item    Especificação UNID QT  V. Unit V. TOTAL 

1 

COQUETEL COM  PRATO QUENTE (MASSAS) E MESA MINEIRA:  

 
SALGADOS VOLANTES: 
 

QUENTES: 
 Beguinete de alho porró  
 Chanchilique de lombo ao molho de maracujá 

 Coxinha de frango com catupiry 
 Delícia de milho com catupiry 
 Espetinho de frango com bacon ao molho de ervas 

 Perola de muçarela 
 Português de bacalhau 

FRIOS: 

 Canapé de alho porró com damasco/pimenta/ tomate 
seco/Encharque de carne de sol com pimenta biquinho 

 Rosinha de frango com passas 

 Tortinha de frango com abacaxi 
ASSADOS: 

 Mini quiches variados (Romeu e Julieta/ pimenta/tradicional) 

 Sempre viva 
PETIT GOURMET: 

 Bobo de camarão  

 Carpaccio de banana de carne de sol com melaço 
 Charuto de queijo com melaço 
 Dadinho de tapioca com geleia de pimenta 

 Escondidinho de carne de sol  
 Lombo ao gorgonzola 

unidade 3750 R$  R$  

2 

PRATO QUENTE/MASSAS: (quantidades para 250 pessoas). 

Farfaly  E Penne, coroado ao molho quatro queijos , molho de frango e 
molho madeira com tirinhas bovina 

unidade 1 R$  R$  
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3 

MESA MINEIRA/ REPOSOÇÃO POR 02 HORAS: 

ESCOLHER 10 OPÇÕES: (quantidades para 250 pessoas). 
 Anéis de cebola 
 Banana verde frita 

 Batata calabresa 
 Caldo de feijão  
 Caldo de frango 

 Carne de panela 
 Frango a passarinho 
 Fritas 

 Jiló empanado 
 Linguicinha  
 Mandioquinha  
 Ovos de codorna marinado 

 Pastel de angu 
 Pastel mineiro de carne e queijo 
 Porpeta ao molho sugo 

 Quibe 
 Torresminho 
 Tropeirinho 

MATERIAL: E todos os vasilhames necessários para servir e fritar no 
local.  Incluindo pratarias. Taças para brinde. Pratinho e garfinhos para 
bolo. Carrinhos para bebidas. Champanheiras de inox. 

unidade 1 R$  R$  

4 

PESSOAL PARA 05:00 HORAS:  

 Copeiro 
 20 Garçons 
 Cozinheiras 

Maitrê/ Coordenador 

unidade 1 R$  R$  

VALOR TOTAL R$  

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$................(..........................................) 

 
Declaramos que preços cotados deverão estar inclusos os salários, tributos, contribuições 
sociais, transporte, alimentação, hospedagem e outras despesas de qualquer natureza   que   
se   fizerem indispensáveis ao perfeito atendimento ao objeto desta licitação e todas 
despesas decorrentes dos serviços, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que 
venham a ser concedidos. 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: Mínimo de 60 (sessenta) dias. 

 
 

                                ,        de                                      2022. 
 
 
 
 
 
 

NOME  
Representante Legal 

da Licitante
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ANEXO III 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
(Local e data) 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, MG. 
A/C Pregoeiro 
 
Referência: Pregão Presencial nº 32/2022 
 
 
Prezado Senhor, 

 
 
                                            ,  inscrito(a)  no  CPF  sob  o  Nº                               ,  neste  ato  

representada  por                                             (qualificação:  nacionalidade,  estado  

civil),  em  atendimento  ao  disposto  no Edital    do    Pregão    Presencial    nº    32/2022,    

vem    perante    Vossa    Senhoria    credenciar    o    Sr.                                      ,  RG 

__________,  como  representante  qualificado  a  participar  de  todos  os atos relativos à 

referida licitação, inclusive com poderes expressos para oferecer lances, apresentar e 

participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e de propostas, 

assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, 

renunciar ao direito de  recurso,  nos  termos  do  artigo  109  da  Lei  No    8666/93,  e  

assinar  todos  os  atos  e  quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento 

do presente mandato. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

NOME 
Representante Legal da Licitante
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ANEXO IV 
 

                    DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas 

A/C Pregoeiro 

 

Referência: Pregão Presencial nº 32/2022 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A  empresa                                              ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  Nº                ,  neste  

ato  representada  por                                       (qualificação:    nacionalidade,    estado    

civil,    cargo    ocupado    na    empresa),  em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 

Presencial Nº. 32/2022 objetivando a contratação de empresa especializada em serviços 

de buffet para recepção de convidados na festividade do 26º aniversário do município de 

São Félix de Minas/MG, vem   perante   Vossa   Senhoria   DECLARAR   que   cumpre   

plenamente   os   requisitos   de   habilitação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da 

Lei nº 10.520/2002, e que não possui fatos impeditivos para participação neste certame. 

 

Atenciosamente, 

 

 
NOME 

Representante Legal da Licitante
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ANEXO V  
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO 

 
 
À 
Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, MG.  
 
A/C Pregoeiro 
 
Referência: Pregão Presencial nº 32/2022 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 
A  empresa                                              ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  Nº                ,  neste  

ato  representada  por                                       (qualificação:    nacionalidade,    estado    

civil,    cargo    ocupado    na    empresa), DECLARA, para os fins de direito e sob as penas 

da lei, que recebeu todos os documentos e que tem pleno conhecimento de todas as 

informações e condições locais onde serão prestados os serviços objeto  da  referida  

licitação,  bem  como  das  demais  informações  disponibilizadas  e  dos  termos  e 

condições estabelecidos no EDITAL e na minuta de CONTRATO. 

 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
                                , .... de ........................... de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

NOME 

Representante legal
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ANEXO VI 
 

 MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE SÃO FELIX 
DE MINAS, E, DE OUTRO, COMO CONTRATADA, _____                                                   , 

DE CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS ABAIXO: 

 
CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS: 

 
1.1 - DA CONTRATANTE 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob 
o nº.01.613.121/0001-71, com sede na Rua Frei Inocêncio, 236, centro, nesta 
cidade, CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos 
Alexandre Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF n° 

115.661.376-08, CI MG- 16.307.823 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua 
Orquídea, nº 17, Planalto, neste Município, doravante denominado simplesmente 
Contratante. 

 
1.2 - DA CONTRATADA 

 
A                               instalado       à       Av./Rua                               ,       N.º       ,       Bairro                            
,inscrito(a)   no  CNPJ   sob   o   N.º                         ,   neste   ato   representado(a) legalmente 
por                      , brasileiro, estado civil:            , profissão:                , residente e domiciliado   
em                ,   portador   da   CI   N.º                   ,   inscrito   no   CPF   sob   o   N.º                . 
 
1.3 - DOS FUNDAMENTOS 

 
A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Nº. 35/2022 – 

Pregão Presencial  No  32/2022,  regido  pelas  Leis  Federais  Nº  8.666/93  e  10.520/02,  

e  pelo  Decreto Municipal nº 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a 
modalidade de licitação Pregão Presencial no âmbito municipal. 
 
CLAUSULA II - DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO: 
 
2.1 – DO OBJETO 

 
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de buffet para recepção de 
convidados na festividade do 26º aniversário do município de São Félix de Minas/MG, 

conforme  especificações  constantes  no item 3.2,  deste  contrato. 
 
2.2 – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

 
Cumprirá a CONTRATADA o contido na proposta apresentada na licitação, que fica 
fazendo parte integrante desse contrato. 
 
CLÁUSULA III – DO PRAZO, VALOR DO CONTRATO, DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, 
DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
3.1- DO PRAZO 

 
O prazo de execução dos serviços e o prazo de vigência do contrato será até 31 de 
dezembro de 2022, contados a partir da data de assinatura do contrato. 
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3.2 - DO VALOR 

 
3.2.1 - O valor total do presente contrato é de R$                          (                                ) que 
será pago de acordo com a execução dos serviços, conforme valores unitários constantes 
na planilha abaixo. 
 

Item    Especificação UNID QT  V. Unit V. TOTAL 

1      

2      

 
3.3 – DO LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA: 
 
3.3.1 O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser iniciado mediante ordem de 
fornecimento emitida pela Secretária Municipal de Administração e Governo, contados a 
partir da assinatura do recebimento da mesma, devendo a entrega/prestar os serviços no 
dia e hora marcada para o evento.  
 
3.3.2 A entrega dos produtos/serviços licitados se dará na sede do Município, por conta da 
empresa vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pela Secretária 
Municipal de Administração e Governo. 
 
3.3.3 Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora 
também descarregar e armazenar os produtos, nos locais indicados, comprometendo-se, 
ainda, integralmente com eventuais danos causados aos mesmos no transporte e 
descarga. 
 
3.4 – DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 

 
3.4.1.O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da 
Nota Fiscal ou Fatura, e seu aceite pela Secretaria requisitante, transcorrido o prazo 
necessário para tramitação na Contabilidade do Município. 
 
3.4.2.Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da 
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e 
Prova de regularidade relativa à seguridade social – INSS. 
 
3.4.3.O Município de São Felix de Minas reserva-se o direito de recusar o pagamento se, 
no ato da atestação, os serviços que estiverem em desacordo com os adquiridos. 
 
3.4.4.O Município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela Contratada/Detentora, nos termos deste Pregão. 
 
3.4.5.Nenhum pagamento será efetuado à Contratada/Detentora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, 
ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 
 
CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
4.1. Os recursos orçamentários para fazer face à despesa ora solicitada estão previstos na 
Lei Municipal do ano de 2022, (Lei Orçamentária Anual) como segue: 
214090.136911112.032.339039000000 – ficha 518; Fonte- 100 Recursos não vinculados 
a impostos. 
 
CLÁUSULA V - DAS RESPONSABILIDADES: 
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5.1.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATADA: 
 
5.1.1. prestar com pontualidade os objetos/serviços solicitados. 
 
5.1.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências 
de regularização necessárias. 
 
5.1.3. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto 
da presente licitação. 
 
5.1.4.  Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação. 
 
5.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE. 
 
5.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA. 
5.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato. 
5.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
5.2.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 
 
CLÁUSULA VI - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 
 
6.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, quando 
necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e alterações com as 
devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO: A 

execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por ______________servidor da 
_____________, especialmente designado pelo (responsável pelo órgão contratante). 
 
7.1 - A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Félix de 
Minas e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
7.2 – A fiscalização do Contrato verificará se os serviços foram prestados de acordo com 
as exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar: 
 
7.3 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA. 
 
7.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o produto/serviço entregue, se em 
desacordo com os termos do Edital do Pregão Nº:___/2022. 
 
CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES: 

8.1 - O descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual 
implicarão nas sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com 
observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    

 

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33) 32469066 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 
www.saofelix.mg.gov.br 

 

 
8.2 - Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de 
declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão   as   sanções   de   advertência   e   multa, sendo   
as   multas   nos   seguintes percentuais: 
 
8.2.1. advertência;  
 
8.2.2. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
8.2.3. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 
8.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais. 
 
8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 
Administração no sentido da aplicação da pena.  
 
8.5. As multas de que trata este capítulo deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA IX - DO FORO 

 
9.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Mantena/MG para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial 
que seja. 
 
E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente 
instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma para um só efeito. 
 

                    Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, __ de ________ de 2022. 
 

      ___________________________________          _________________________ 
                      MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE          CONTRATADO 
                                      Prefeito – Gerenciador  

 
              TESTEMUNHAS:       1-                                                        CPF Nº:    

 
               2-                                                        CPF Nº:   
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ANEXO VII 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 32/2022 
 
 
EMPRESA: ______________________________________ 
 
ENDEREÇO COMPLETO: ______________________________________. 
 
CNPJ/MF DA EMPRESA: _________________________ 
 
TELEFONE: (__) ________________  
 
E-MAIL: ___________________________ 
 
 
                

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

32/2022, juntamente com todos os anexos que compõe o edital, cujos envelopes de 

Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro às 09h00 

do dia 20/07/2022, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situado a Rua Frei 

Inocêncio, n° 236 – Centro – São Félix de Minas/MG. 

 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, ___ de ___________ de 2022. 
 
 
 

 
_______________________________ 

NOME DA EMPRESA 
CNPJ: _____________ 

 
 
 
 
Nome Legível: _______________________________________ 
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ANEXO VIII  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
Pregão Presencial nº 32/2022 
 
A empresa  .............................,  inscrita  no  CNPJ  nº  ...................,  por  intermédio  do  
seu  representante  legal, Sr(a). ............................, CPF nº ..............................., Carteira de 
Identidade nº ..................., declara, para fins de participação na Licitação acima, sob as 
penas da lei, que é considerada: 
 
(  ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123/2006; 
 
(  ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 
 
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 
 
Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais 
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade 
fiscal. 
 
 
Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de Credenciamento, 
para efeitos de se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 
 
 
 
 
 
                      , .... de ........................... de 2022. 
 
 
 
 

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. 
Carimbo/identificação da empresa
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ANEXO IX 

 
 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

(Local e data)  
 
À 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG  
Aos/C Pregoeiro 
Referência: Pregão Presencial nº 32/2022 
 
Prezado 
Senhor, 
 
A  empresa                                              ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  Nº                ,  neste  

ato  representada  por                                       (qualificação:    nacionalidade,    estado    

civil,    cargo    ocupado    na    empresa),    em atendimento ao disposto no Edital do 

Pregão 32/2022 e no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, vem perante  Vossa  Senhoria  

DECLARAR  que  não  emprega  menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno, perigoso 

ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 

 
(     )Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva) 

 
 
Atenciosamente, 
 

NOME 
Representante legal da empresa 
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