PREFEITURA MUNICIPAL DE

MENDES PIMENTEL
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.505.347/0001-51
Praça Benedito Quintino n.º 15, Centro - CEP 35.270-000
E-mail: licitacao@mendespimentel.mg.gov.br - Tel.: (33) 3246-1280

EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2.021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2.021
PADRÃO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
A Lei n.º 10.520/2002, em seu art. 11, estabeleceu que as compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuados pelo Sistema Registro de Preços previsto no art.
15 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico.

OBJETO: Registro de Preços, conforme estabelecido no art. 15 da Lei Federal
de Licitação n.º 8.666/93, para contratação de empresa especializada em
serviços de mão de obra mecânica, elétrica, lanternagem e pintura nos
veículos leves, semipesados, pesados e máquinas pertencentes à frota do
Município de Mendes Pimentel, MG.

“Imagem Ilustrativa"

Unidade Administrativa de Origem: Serviço do Gabinete - Responsável:
Francisco Carlos de Freitas - Cargo: Chefe de Gabinete - Ato de Nomeação:
Decreto n.º 896, de 04 de janeiro de 2.021.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de MENDES PIMENTEL - ESTADO DE MINAS GERAIS, Pessoa
jurídica de Direito Público Interno, com sede Administrativa na Praça Benedito
Quintino, n.º 15, Centro - CEP 35270-000, Mendes Pimentel, MG, inscrita no CNPJ sob
o n.º 18.505.347/0001-51, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Paulo Antônio de
Souza, Prefeito Municipal, inscrito no CPF sob o n.º 348.770.616-49, portador da
Carteira de Identidade de n.º MG-22.567.298 da SSP/MG, EM CUMPRIMENTO AO
DISPOSTO NA Lei n.º 10.520/02 subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações,
torna público, para o conhecimento de quantos possam interessar, a abertura do
Processo Licitatório n.º 027/2.021, modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2.021,
PARA REGISTRO DE PREÇOS, Tipo Menor Preço Por Item, em que a sessão pública
ocorrerá às 09hs00min do dia 15 de abril 2.021, em sua sede situada à Praça
Benedito Quintino, n.º 15, Centro de Mendes Pimentel (MG), objetivando a
contratação de empresa especializada em serviços de mão de obra mecânica, elétrica,
de lanternagem e pintura nos veículos leves, semipesados, pesados e máquinas
pertencentes à frota do Município de Mendes Pimentel, definidos no ANEXO I e
conforme condições fixadas neste instrumento convocatório como se segue:
Pregoeiro: Bernardino Pereira Simões - Equipe de Apoio: José Carlos Ferreira, Soraia
Elena de Oliveira Almeida Botelho, e, Priscila Barbosa Sousa - Abertura da Sessão:
Dia 15/04/2.021 - Hora: 09hs00min.
Entrega dos Envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” - Local: Departamento
Administrativo de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Mendes
Pimentel - Data Limite: Dia 15/04/2.021 - Hora: 09hs00min.
Fazem parte complementar e inseparável deste edital os anexos:
 Cópia do Termo de Referência – Anexo I;
 Minuta da Ata De Registro de Preços – Anexo II;
 Minuta do Contrato Administrativo – Anexo III;
 Declaração Referente à Habilitação (Em atendimento ao inciso VII do art. 4º da
Lei n.º 10.520/2.002) – Anexo IV;
 Declaração em Atendimento ao Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93 e Art. 7º,
Inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988 – Anexo V;
 Declaração de Cumprimento do Artigo 30, III da Lei 8.999/93 – Anexo VI.
 MODELOS:
1. Carta de Credenciamento.
2. Proposta De Preços.
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A presente Licitação será realizada na modalidade Pregão Presencial, Para Registro de
Preços, em conformidade com os preceitos da Lei n.º 10.520/2002 de 17 de julho de
2002, e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações e o Decreto Municipal n.º 600 de 15 de julho de 2.013, que ratifica no
âmbito municipal o disposto no Decreto Federal n.º 7.892/13.
A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal nas interpretações dos
termos deste Edital poderá consultar a respeito ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio,
que dirimirá as dúvidas que suscite a licitação, desde que arguidas por escrito, até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, conforme §§ 1º e
2º do art. 41 da lei 8.666/93.
Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste Pregão Presencial, devendo protocolizar o pedido, no
Departamento Administrativo de Compras e Licitações, desta Prefeitura Municipal, de
segunda a sexta feira, no horário das 08hs00min às 11hs00min e 12hs30min às
16hs00min, sito à Praça Benedito Quintino, n.º 15, Centro de Mendes Pimentel (MG),
ou requerimento da licitante, através do e-mail licitacao@mendespimentel.mg.gov.br,
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
As
publicações
referentes
ao
processo
estão
disponíveis
no
site
www.mendespimentel.mg.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial dos
Municípios Mineiros (AMM), Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE) e Diário
Oficial da União (DOU), quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.
Objeto da presente licitação, descrito abaixo e quantificado no ANEXO I, que é parte
integrante deste EDITAL, conforme cláusulas e condições a seguir especificadas.
DO OBJETO
1. Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em
serviços de mão de obra mecânica, elétrica, lanternagem e pintura nos veículos leves,
semipesados, pesados e máquinas pertencentes à frota do Município de Mendes
Pimentel (MG), durante a vigência do contrato, obedecendo a planilha de
quantitativos, conforme anexo no ANEXO I.
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a ser firmada entre a Prefeitura Municipal de
Mendes Pimentel (MG) e os Vencedores do certame terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MENDES PIMENTEL
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.505.347/0001-51
Praça Benedito Quintino n.º 15, Centro - CEP 35.270-000
E-mail: licitacao@mendespimentel.mg.gov.br - Tel.: (33) 3246-1280

3. A Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel (MG) não se obriga a execução do
objeto licitado exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo cancelá-lo ou
promover licitação especifica, quando julgar conveniente, nos termos da legislação
pertinente, sem que caiba recurso por parte da detentora.
DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO
4. Considerando os princípios da economicidade, eficiência e razoabilidade, poderão
participar deste Pregão Presencial as empresas que atendam ao ramo pertinente ao
objeto licitado e que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e
anexos, em especial, a exigência de que sejam empresas sediadas, no raio máximo de
50 km (cinquenta quilômetros) do Almoxarifado da frota de veículos situado no
Município de Mendes Pimentel (MG). O referido requisito se faz necessário em
virtude da restrita quantidade de veículos da frota municipal, conclui-se que o
município não dispõe de veículos reserva. Portanto, diante das avarias dos veículos
torna-se impossível aguardar o prazo para realização dos serviços e entrega dos
mesmos por parte das empresas distantes do Município, sob pena de
comprometimento na prestação dos serviços.
5. Com intuito de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito
municipal e regional, os itens cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
destinam-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, sediadas local ou regionalmente, em observância aos artigos 47,
Caput, e 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2.006, considerando que existem mais
de 03 (três) fornecedores na região aptos a participar do certame, desde que:
5.1. Detenham de atividade pertinente e compatível com o objeto deste
pregão;
5.2. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos nos itens
relativos à documentação.
6. Não será admitida a participação de empresa declarada inidônea de acordo com o
previsto nos incisos III e IV do Artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e que não tenha
sua idoneidade restabelecida.
7. Não será admitida a participação de empresa que estiver sob processo de falência
e concordata, bem como a empresa que incidir no estipulado no artigo 9º, incisos I, II
e III da Lei n.º 8.666/93.
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8. Não será admitida a participação de empresas em regime de consórcios1, qualquer
que seja a forma de sua constituição.
DO CREDENCIAMENTO
9. O representante do licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos
necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame.
9.1. Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este
apresentar documento original ou cópia autenticada que comprove tal condição.
(Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura).
9.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente
habilitado através de procuração particular, ou Termo de Credenciamento,
estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à
formulação de lances verbais e à prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão
Presencial, conforme modelo anexo, juntamente com (estatuto social, contrato social
ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura e que comprove a representação legal do outorgante).
10. A documentação mencionada neste capítulo deverá ser apresentada juntamente
com a Cédula de Identidade do outorgado ou documento equivalente. Serão
admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais
sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para a devida autenticação.
11. A DECLARAÇÃO de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação,
conforme modelo referencial do ANEXO IV, também, consiste em documento para
credenciamento, e deverá ser apresentada juntamente com os documentos de
credenciamento, e entregue ao Pregoeiro, independentemente do conteúdo dos
outros envelopes.
12. As microempresas e Empresas de Pequeno Porte que pretendam se beneficiar da
lei para o Tratamento Diferenciado previsto na LC 123/06, deverão se manifestar
como tal no credenciamento, apresentando Certidão Simplificada da Junta Comercial
para a comprovação do enquadramento, expedida pela Junta Comercial, nos termos
do artigo 3° da citada lei, sob pena de preclusão do direito de preferência.
1

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso
concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional,
suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação da
participação de empresas em “consórcio” neste certame.
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13. Os primeiros trinta minutos do horário para abertura das propostas serão
dedicados para credenciamento das empresas licitantes, só podendo ser
credenciadas aquelas que já estiverem presentes no momento da abertura da Sessão
Pública.
DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
14. A recepção dos Envelopes far-se-á no local estabelecido no preâmbulo deste
Edital (Página 2), não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário,
considerando-se como horário de entrega o protocolizado na Prefeitura Municipal de
Mendes Pimentel (MG) – Departamento Administrativo de Compras e Licitações.
15. O conteúdo dos envelopes que forem entregues após o dia, horário e limites
determinados ou que não forem protocolizados, não será objeto de apreciação e
julgamento, sendo a empresa considerada, automaticamente, desqualificada para o
processo licitatório em questão.
16. As propostas deverão ser apresentadas em um envelope fechado, indevassável e
colado, deverá constar o nome ou carimbo da firma no verso do envelope até o dia,
horário e local estipulado no preâmbulo deste EDITAL, constando os seguintes
dizeres:
“ENVELOPE N.º 1” – PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL (MG).
Praça Benedito Quintino, n.º 15, Centro.
A/C Sr. Bernardino Pereira Simões (Pregoeiro)
REF.: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2.021
SESSÃO PÚBLICA - DIA: 15/04/2.021 às 09hs00min
RAZÃO SOCIAL: ______________ CNPJ: ________ ENDEREÇO COMPLETO: _______________
17. Sua proposta deverá ser enviada em uma via preenchida por meio mecânico ou
eletrônico, preferencialmente em papel timbrado de sua Empresa ou com o carimbo
do CNPJ, datada e assinada, rubricadas em todas as páginas, sem rasuras, emendas,
entrelinhas ou ressalvas de fácil leitura e compreensão, devendo, ainda, constar
necessariamente:
17.1. Nome, endereço completo e CNPJ.
17.2. Número a que se refere processo licitatório, data, hora, da abertura da
licitação.
17.3. O prazo de validade das propostas, não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias, contados da abertura da mesma.
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17.4. Descrição do Item Ofertado Com as Devidas Características.
17.5. Preço Unitário e Total, nos termos contidos nos itens 21 a 24 deste
EDITAL.
18. A apresentação da proposta será considerada como evidencia de que o
proponente examinou criteriosamente os documentos deste Pregão Presencial e
julgou-os suficientes para a elaboração de Proposta voltada à execução do objeto
licitado em todos os seus detalhamentos.
19. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio
quaisquer erros matemáticos e/ou de digitação.
20. A Equipe de apoio solicita aos licitantes que, juntamente com a Proposta de
Preços por escrito, seja encaminhada a Proposta por meio digital (CD/PENDRIVE) em
planilha que será disponível pelo e-mail licitacao@mendespimentel.mg.gov.br, para
facilitar na apuração dos preços.
DOS PREÇOS
21. O preço do objeto licitado deverá ser estipulado, em moeda oficial do País, com
02 (duas) casas decimais após a virgula, sendo desconsideradas para efeito de
julgamento a terceira casa decimal, já incluídos todos os tributos que sobre ele
possam incidir.
21. Indicação do preço unitário da proposta, expresso em numeral e o preço total por
numeral e extenso, abrangendo todo o objeto licitado, conforme ANEXO I, no caso
de divergência entre a discriminação do preço em algarismo e aquele expresso por
extenso, será considerado, exclusivamente, a importância escrita por extenso.
22. Havendo divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o primeiro.
24. No preço proposto considerar-se ao inclusos todos os custos com Fretes, ICMS,
em salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, seguro,
equipamentos, matérias, despesas de administração, inclusive lucro e outras despesas
de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto
licitado.
DA APREESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
25. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada conforme artigo 32, da Lei
n.º 8.666/93:
 Em original;
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 Por qualquer processo de cópia, exceto por fac-símile, devidamente
autenticada por cartório competente, publicação em órgão da Imprensa Oficial e ou
por servidor lotado no setor de licitações até 10 minutos antes do horário fixado
para entrega dos envelopes e início da sessão;
 Não serão autenticadas copias durante o credenciamento dos
representantes das licitantes ou durante a realização do pregão, nem pelo pregoeiro
nem pelos integrantes da equipe de apoio;
 Não serão autenticadas cópias reprográficas autenticadas por oficial público
em cartório.
26. A regularidade da habilitação do licitante será confirmada por meio da análise
ainda dos seguintes documentos, os quais deverão ser apresentados no envelope de
habilitação, a saber:
26.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:
I – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
II – Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1.988 (Lei n.º 9.854/99), conforme modelo constante no
ANEXO V deste Edital;
III – Declaração de que: encontra declarada inidônea para licitar ou contratar
com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito
Federal; e, inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em
cumprimento do disposto no art. 30, III da Lei n.º 8.666/93, ANEXO VI.
26.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:
I – Prova de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) demonstrando o CNAE das atividades compatível com o objeto da
licitação, obtido no site da site www.receita.fazenda.gov.br;
II – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto
Nacional de Seguridade Social-INSS, através de certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB e pela Procuradoria –geral da
Fazenda Nacional- PGFN, CONFORME Portarias MF 358 e 443/2014;
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNI
Certidao.asp?tipo=1
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III – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, mediante a apresentação de: Certificado de Regularidade de
Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou documento
equivalente que comprove a regularidade. Obtido junto ao site www.caixa.gov.br;
IV – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
V – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
VI – Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
http://www.tst.jus.br/certidao.
26.3. Quanto à REGULARIDADE TÉCNICA, apresentará:
I – Não será exigido nenhuma comprovação da capacidade técnica do licitante
como condição para participação do certame, ficando reservado o direito da
administração de exigir documentos relativos à qualificação técnica (órgãos
responsáveis para fiscalizar o comercio e etc.) no ato da assinatura do contrato ou
durante sua vigência.
26.4. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINACEIRA, apresentará:
I – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física,
com data não inferior a 90 (noventa) dias.
27. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo
de cópia autenticada por Cartório competente, ou publicação original em Órgão da
Imprensa Oficial. Será admitida fotocópia sem autenticação cartorial, desde que os
respectivos documentos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos
envelopes.
28. A documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ apresentado, não
sendo permitido a mesclagem de documentos, e encerrado o prazo para
recebimento de envelopes, nenhum outro documento será aceito, nem serão
permitidos quaisquer esclarecimentos ou acréscimos dos licitantes ao material
apresentado.
29. Os documentos deverão ser apresentados em um envelope fechado, indevassável
e colado, deverá constar o nome ou o carimbo da firma no verso do envelope até o
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dia, horário e local estipulado no preâmbulo deste EDITAL, constando os seguintes
dizeres:
“ENVELOPE N.º 2” – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL (MG).
Praça Benedito Quintino, n.º 15, Centro.
A/C Sr. Bernardino Pereira Simões (Pregoeiro)
REF.: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2.021
SESSÃO PÚBLICA - DIA: 15/04/2.021 às 09hs00min
RAZÃO SOCIAL: ______________ CNPJ: ________ ENDEREÇO COMPLETO: _______________
DO BENEFÍCIO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
30. Aplicar-se-ão às microempresas e empresas de pequeno porte o previsto nos
Artigos 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações posteriores.
31. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, deverá ser
apresentada, por ocasião do credenciamento, Certidão Simplificada da Junta
Comercial para a comprovação do enquadramento, expedida pela Junta Comercial,
para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar n.º
123/06, podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo deste edital.
32. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que
trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras
penais e da sanção prevista no Edital.
33. Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006, a comprovação de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será
exigida para efeito de formalização do ajuste.
34. Em conformidade com a LC 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno
porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
35. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
consoante os subitens 26.2 a 26.4, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
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cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de
Matias Barbosa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
36. A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato ou para
revogar a licitação.
DOS PROCEDIMENTOS DOS ENVELOPES E DA ABERTURA
37. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, O Pregoeiro receberá, em envelopes distintos, e
devidamente lacrados e protocolizados, os documentos exigidos para habilitação e a
proposta.
38. Em nenhuma hipótese serão recebidas proposta ou documentação fora do prazo
estabelecido neste Edital.
39. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em
que será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos
estabelecidos no Objeto da Presente Licitação, item 1, e no capitulo DA
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, deste instrumento, desclassificando-se as
incompatíveis que:
39.1. Apresente preços baseados em outra (s) proposta (s), inclusive com o
oferecimento de redução sobre a de menor valor.
39.2. Contiverem em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas,
irregularidade ou defeito de linguagem capaz de dificultar o julgamento, assim como
aquelas que se enquadre em qualquer das situações previstas no artigo 48 da Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
40. No julgamento das propostas, O Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderá, a seu
critério, solicitar assessoramento técnico a órgão ou a profissionais especializados.
41. Todos os documentos contidos nos envelopes das propostas deverão ser
rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação.
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42. No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos exigidos,
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a
proclamação do vencedor; não havendo pelo menos três ofertas que atendam as
condições aqui definidas, poderão os autores das melhores propostas escritas, até o
máximo dos três melhores preços, oferecerem novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os valores oferecidos.
42.1. Não serão aceitos lances de preço maior ou igual ao último lance que
tenha sido anteriormente ofertado.
42.2. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
42.3. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for
conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente do menor preço.
42.4. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
42.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeitos de ordenação
das propostas.
42.6. Será concedido ao representante da empresa licitante, quando solicitado
aa Pregoeira, tempo para que se consulte a empresa representada acerca da
viabilidade do lance verbal, ficando a critério do Pregoeiro a determinação da
duração da consulta.
43. Não obstará a continuação do certame licitatório a ausência de lances verbais,
sendo então verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço
estimado para a contratação.
44. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo
Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
45. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor desconto
ofertado, comparando-os com os registrados nos autos.
46. Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope
contendo os "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" do licitante que apresentou a
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação
fixadas neste edital.
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47. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em
situação regular, conforme estabelecido.
48. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do
certame.
49. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço incompatível, o Pregoeiro
poderá negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
50. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no item 46, ou seja, a abertura do envelope contendo os documentos para
habilitação.
51. Frustrada a negociação, o Pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
52. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada
pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.
DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
53. O julgamento da presente licitação será efetuado pela Comissão de Licitação, que
considerará vencedor o licitante que, atendendo às exigências deste EDITAL e de seus
ANEXOS, ofertar a proposta mais vantajosa para Administração Pública, observadas
as especificações, e outras condições estabelecidas neste Edital e de acordo com
estabelecido no Art. 45, § I, inciso I, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94,
Lei n.º 9.648 de 27/05/98 e em especial pela Lei 10.520 de 17 de Julho de 2.002.
54. A competente Classificação das Propostas de Preços, será determinada através do
Critério de Menor Preço por Item, definidos no ANEXO I, desde que atendidas as
especificações constantes deste edital.
DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
54. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
13
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dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata aos autos.
55. O(s) recurso(s) será (ão) dirigido(s) à Pregoeiro (a) e serem protocolados na Sala
da Comissão Permanente de Licitação, situada na sede da Prefeitura Municipal, no
horário de 09hs00min às 16hs00min. O Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão,
em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo(s) à Autoridade Superior,
com as devidas informações, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.
56. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora.
57. Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do Pregoeiro terá efeito
suspensivo.
58. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
59. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura.
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
60. Inexistindo manifestação recursal, caberá a Pregoeira a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela
Autoridade Superior, afixando-se a decisão no quadro de avisos.
61. Havendo interposição de recurso, após o julgamento e comunicado este às
licitantes, caberá ao Ordenador de despesa a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor, seguindo-se a competente homologação do procedimento
licitatório, com a afixação da decisão no quadro de avisos.
62. O objeto deste PREGÃO PRESENCIAL será adjudicado ao licitante cuja proposta
seja considerada vencedora.
63. A Adjudicação será feita ao proponente classificado em primeiro lugar e, em caso
do mesmo, injustificadamente, não assinar a Ata de Registro de Preços e, conforme o
caso, o Contrato de Compromisso de Fornecimento/Execução, ou não aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a
convocação da licitadora, é facultado a este convocar os licitantes remanescentes, na
14
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ordem da classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
proposta pelo primeiro classificado ou revogar a licitação, nos termos do artigo 64, §
2°, da Lei n.º 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94.
64. Lavrar-se a Ata de Registro de Preços respectiva, a licitante vencedora e a
Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel (MG), nos moldes da Minuta constante no
Anexo II deste edital.
65. A Ata de Registro de Preços ou Contrato de Compromisso de
Fornecimento/Execução a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à
fiel execução do objeto desta licitação, observando-se os termos da Lei Federal n.º
8.666/93.
66. O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido para assinatura do
contrato implicará perda do seu direito à contratação sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
DAS PENALIDADES E SANÇÕES
67. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste PREGÃO PRESENCIAL ficará
sujeito às penalidades estabelecidas na Leis 10.520/2002 e 8.666/93.
68. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços ou
o Contrato de Compromisso de Fornecimento/Execução ou aceitar o instrumento
equivalente e a inexecução total ou parcial do contrato, dará direito à Prefeitura
Municipal de Mendes Pimentel (MG) de aplicar as penalidades previstas na Lei
8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, e Lei 9.648/98 sem prejuízo das demais
sanções aplicáveis à espécie.
69. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a Prefeitura
Municipal de Mendes Pimentel (MG) poderá aplicar ao Contratado as seguintes
penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do
disposto no artigo 49, da Lei 8.666/93:
69.1. Advertência;
69.2. Multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 30º
(trigésimo) dia de atraso, a não realização dos serviços no prazo assinalado sobre o
valor do Serviço não Realizado. Os Serviços realizados fora das características
originais, também ocasionará a incidência de multa aqui prevista, pois nessa situação
a desconformidade de especificações equivalerá ao não execução.
15
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69.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota
de empenho, contrato ou documento correspondente.
69.4. A inexecução total do Contrato, importará a suspensão do direito de
licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no
Município de Mendes Pimentel (MG), pelo prazo desde já fixado de 24 meses,
contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato.
69.5. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração;
69.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que tiver aplicado a
penalidade.
70. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002 e o art. 14 do Decreto 3.555/2000, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução do objeto deste certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, impedido
de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado
no CRC, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4.º da Lei 10.520, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR
71. O licitante vencedor ficará obrigado a:
71.1. Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não
atendimento a esta condição caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando o licitante às penalidades previstas neste Edital.
71.2. Executar os serviços através de empreitada integral, iniciando o
atendimento da Ordem de Serviço e requisição emitida pela Administração,
devidamente autorizada por autoridade superior, obedecendo a Planilha de
Quantitativos, no prazo Máximo de 24 (vinte e quatro) horas, em conformidade com
os Serviços relacionados no ANEXO I, e deverá ser entregue, em até 05 (cinco) dias
úteis.
71.3. Utilizar exclusivamente pessoal habilitado a prestação a contento do
objeto deste Pregão Presencial.
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71.4. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade
dos Serviços ofertados.
71.5. Responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos
dos seus representantes legais.
71.6. Executar os serviços dentro de um padrão de qualidade e confiabilidade;
71.7. Efetuar a Revisão dos Serviços em desacordo com as normas vigentes no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação por escrito, sob pena de
multas e sem prejuízo às demais sanções previstas. No caso de reincidência da falta o
caso será levado à assessoria jurídica para que proceda à rescisão contratual.
71.8. Arcar com todas as despesas com empregados para execução do
contrato.
71.9. Havendo paralisação justificada dos serviços, deverá imediatamente
comunicar a Prefeitura Municipal.
71.10. Utilizar exclusivamente produtos e serviços de boa qualidade e que
atendam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e
aplicáveis quanto à execução do objeto desta licitação para o escorreito atendimento
as necessidades da Administração.
71.11. Fornecer a licitadora a(s) competente(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) aos
serviços executados, acompanhada das certidões do INSS, FGTS e TRABALHISTA.
71.12. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e
indiretas, tais como fretes (independentemente de faturamento mínimo), descarga,
impostos e quaisquer despesas com as pessoas envolvidas na execução dos serviços,
que não terão qualquer vínculo empregatício com a licitadora.
71.13. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material
que seus empregados venham causar ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros,
quando da execução dos serviços, objeto deste instrumento, ou em razão de má
qualidade dos serviços executados.
71.14. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na
licitação.
71.15. Aceitar ampliações ou reduções dentro do limite estabelecido pela Lei
Federal 8.666/93.
DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DO OBJETO
72. O objeto contratual será recebido provisoriamente, nos termos do artigo 73, II da
Lei 8.666/93, mediante termo assinado pelas partes, para efeito de posterior
verificação da conformidade dos serviços com a especificação.
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73. A Administração disporá no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que se
der o recebimento provisório, para a verificação da qualidade e quantidade dos
serviços executados e consequente aceitação e rejeição.
74. A Administração reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo
com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato, sem prejuízo das
penalidades e sanções previstas. Uma vez restando comprovada a adequação do
objeto aos termos contratuais, os serviços serão recebidos definitivamente, mediante
termo assinado pelas partes.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
75. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a Administração
se obriga a:
75.1. Indicar servidores responsáveis para acompanhar os serviços, dirimir as
dúvidas que surgirem, fiscalizar a execução dos serviços e atestar a quantidade de
horas.
75.2. Analisar o orçamento prévio e autorizar a execução do serviço, através do
responsável pela gestão da Ata, devidamente assinado em formulário próprio ou em
campo específico descrito no orçamento.
75.3. Fiscalizar a execução dos serviços ora registrados, podendo para tanto,
sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço, que não esteja de acordo.
75.4. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste edital, dentro do
prazo previsto, desde que atendidas às formalidades previstas.
75.5. Designar a um responsável para acompanhar a execução do objeto e o
seu recebimento, bem como para dirimir dúvidas quando solicitadas pela contratada,
promovendo assim o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado.
75.6. Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos
observados no cumprimento da obrigação ora ajustada.
DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
76. O Pagamento pelo fornecimento do objeto decorrentes da presente Licitação,
será efetuado, Pela Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel (MG), por processo
legal, observada a Proposta Comercial apresentada.
77. O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo
legal, até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de apresentação das Faturas/Notas
Fiscais e mediante a execução dos serviços, em consonância com a Ordem de
Serviços – OS, requisição ou documento equivalente, efetuados pelo Departamento
competente, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das
obrigações devidas por parte da Contratada.
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78. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
79. A Prefeitura Municipal, no seu setor competente, verificará o exato cumprimento
das obrigações da Contratada, observando à quantidade, à qualidade e ao
atendimento do Contrato.
80. Calcular os preços dos serviços a serem contratados que serão os decorrentes da
aplicação da quantidade de horas de mão de obra/homem.
81. Os preços contratados serão revisados, por acordo das partes, sempre que
cabalmente se verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em
conformidade com o artigo 65, II, “d” da Lei 8.6663/93.
82. A recomposição de preços somente se dará após o prazo da validade da
proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, mediante apresentação de
requerimento apresentando a planilha de composição de preços dos Serviços e com
cópias autenticadas das notas fiscais emitidas pela distribuidora/fabricante dos
produtos. Será observada a margem contratada, com vista ao restabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro da contratação.
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
83. O sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas gerais da Lei Federal n.º
8.666/93 e modificações posteriores, especialmente seu artigo 15, além de toda
legislação correlata, inclusive o Decreto Municipal n.º 600 de 15 de julho de 2.013
(que regulamenta o SRP na modalidade Pregão).
84. A existência de preços registrados não impede a administração sempre que julgar
conveniente e oportuno, de efetivar as contratações por meio de procedimentos
licitatório especifico ou de contratação direta, respeitada a legislação vigente, sendo
assegurado ao compromissário fornecedor a preferência em igualdade de condições.
85. O direito de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso a Administração
opte por realizar os serviços através de licitação específica ou superior ao
validamente registrado. Nesta hipótese, o compromissário fornecedor/realizador dos
serviços terá assegurado seu direito à contratação.
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86. É vedada a realização/aquisição dos serviços/produtos por valor igual ou superior
ao Preço Registrado, ressalvada a hipótese de esgotamento da capacidade de serviço
do compromissário fornecedor.
87. Encerrado o processo licitatório para Registro de Preço, será firmado entre a
Administração e o vencedor a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e, conforme o caso, o
CONTRATO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, ao qual se
aplicam as disposições da Lei n.º 8.666/93 e legislação correta.
88. Uma vez assinado(s) o(s) instrumentos, a Administração poderá convocar o
compromissário a fornecer/realizar os serviços, na forma e condições fixadas no
presente Edital e no(s) instrumento(s) referido(s).
89. O aperfeiçoamento do compromisso de fornecimento/realização dos serviços
será feito mediante contrato a ele acessório denominado Ordem de
fornecimento/realização ou através de instrumento equivalente.
90. Homologada a presente licitação, a Administração lavrará o documento ATA DE
REGISTRO DE PREÇO – Anexo II, e conforme o caso, o Contrato de Compromisso.
91. A Ata de Registro de Preços será lavrada em duas vias, devendo uma ser juntada
ao processo que lhe deu origem e a outra entregue ao detentor do Registro de
Preços.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS E RESCISSÃO DO
CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
92. O preço registrado será cancelado quando se mantiver incompatível ao praticado
no mercado, desde que tal situação seja documentalmente comprovada.
93. O compromisso de fornecimento poderá ser rescindido nas hipóteses dos artigos
77 e 78, da Lei n.º 8.666, de 23 de junho de 1993.
94. Compete a Administração do Município de Mendes Pimentel (MG) decidir acerca
do cancelamento do registro de preços e/ou da rescisão do contrato de
fornecimento/execução.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
95. A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão está
prevista e indicada no processo pela LOA, com recursos próprios/convênios: Por
tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação
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orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de empenho,
autorização de fornecimento, ou outro documento equivalente.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
96. A Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel (MG) poderá revogar a presente
licitação, por interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação, sempre com despacho fundamentado, sem que caiba aos licitantes
quaisquer reclamações ou indenizações.
97. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício
dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
98. O Município reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este
meio como prova.
99. O resultado do julgamento da licitação será publicado no Quadro de Avisos ou
na Imprensa Oficial do Município, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis,
independentemente da sua publicação em órgão da imprensa oficial do Estado de
Minas Gerais.
100. A detentora da Ata, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias.
101. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderá, em qualquer fase da licitação,
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar informações que
possam instruir e elucidar questões pendentes do processo, vedada a juntada de
documentos não apresentados no momento oportuno.
102. Nenhuma despesa com tributos, encargos sociais ou qualquer outra que não
tenha sido incluída no preço da proposta poderá ser debitada à Prefeitura Municipal
de Mendes Pimentel (MG).
103. Licitante adjudicado se responsabilizará pelos encargos sociais, previdenciários,
trabalhistas e tributários de qualquer espécie, que incidam ou venha incidir sobre
objeto da presente licitação, bem como por qualquer dano direto ou indireto, seja à
prefeitura, seus servidores ou a terceiros.
104. O licitante poderá participar da presente licitação orçando todos os Itens ou
aqueles que lhe convierem, salvo disposição em contrário prevista no ANEXO I, deste
EDITAL.
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105. As omissões e dúvidas com relação à presente licitação, como também a este
EDITAL, serão dirimidas pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio.
106. Qualquer informação complementar poderá ser obtida nos dias úteis, na
Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel (MG), das 08h00min ás 16h00min, pelo
telefone
(033)
3246-1280,
ou
obtidas
pelo
e-mail
licitacao@mendespimentel.mg.gov.br.
107. Fica eleito o foro da Comarca de MANTENA (MG) para solucionar quaisquer
questões oriundas dessa licitação.
Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel (MG), aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de
março de 2.021.

Eugênio José Lopes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Decreto n.º 906, de 08/01/2.021
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CÓPIA DO TERMO DE REFERÊNCIA
( ANEXO - I )
EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2.021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2.021
TERMO DE REFERÊNCIA
Unidade Administrativa de Origem: Serviço do Gabinete
Responsável: Francisco Carlos de Freitas
Cargo: Chefe de Gabinete
Ato de Nomeação: Decreto n.º 896, de 04 de janeiro de 2.021.
O Termo de Referência dispõe sobre questões relacionadas com as formalizações e
controles dos procedimentos, assegurando ao requisitante a eficácia da sua
pretensão. O Termo de Referência reproduz as diretrizes e as exigências previstas nas
Leis que disciplinam o processo formal de licitações públicas, conjugado com a Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
As sugestões e solicitações constantes do Termo de Referência são de
responsabilidades do requisitante. Portanto, o não acatamento por parte da
CPL/Pregoeiro na elaboração do Ato Convocatório, poderá não atender plenamente
o objeto pretendido.
O Termo de Referência deverá fazer parte do processo licitatório e estar à disposição
dos licitantes interessados, uma vez que o Termo de Referência define, detalha e
justifica a contratação de forma precisa, bem como os critérios para aceitação dos
bens, a estrutura de custos, os deveres do contratado, os procedimentos de
fiscalização, prazo de execução do contrato, penalidades aplicáveis, enfim, tudo que
possa auxiliar a CPL/Pregoeiro. Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o
acesso a essas informações, deve integrar o Edital ou estar à disposição do licitante
para consulta.
1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
1.1. Sugerimos a realização de licitação, na modalidade Pregão para Registro de
Preços, haja vista que a contratação agora solicitação enquadra-se nas hipóteses do
art. 3º, inciso IV do Decreto nº 7892/2013, visto a dificuldade de se definir o
quantitativo ideal a ser adquirido, e sendo possível surgirem necessidades de pedidos
posteriores.
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1.2. Considerando a grande demanda de utilização desses produtos e ao mesmo
tempo a necessidade de controle e racionalização do gasto público, o Registro de
Preços apresenta-se como ferramenta comprovadamente eficiente na busca por
melhores preços, mantendo-os registrados para uma futura e eventual contratação
conforme a necessidade e disponibilidade de recursos orçamentários.
1.3. Os itens elencados serão constituídos em item.
2. OBJETO:
2.1. Contratação de empresa especializada em serviços de mão de obra mecânica,
elétrica, lanternagem e pintura nos veículos leves, semipesados, pesados e máquinas
pertencentes à frota do Município de Mendes Pimentel, MG.
2.2. ITENS: Os quantitativos são estimados e servem de referência, podendo o
Município acrescê-los ou suprimi-los em conformidade com suas necessidades, não
tendo a Administração obrigatoriedade de consumo “in totum”.
ITEM

01

02

03

04

05

DESCRIÇÃO DO ITEM
Serviços de lanternagem e pintura, veículos pesados da
marca VOLKSWAGEM. Obs.: Prestação de serviços de
lanternagem e pintura (hora/homem) para manutenção
corretiva de veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para a
execução do serviço.
Serviços de lanternagem e pintura, veículos leves da marca
FIAT. Obs.: Prestação de serviços de lanternagem e pintura
(hora/homem) para manutenção corretiva de veículos,
incluindo todos os materiais (exceto peças), ferramentas e
equipamentos necessários para a execução do serviço.
Serviços de lanternagem e pintura, veículos leves da marca
MITSUBISHI. Obs.: Prestação de serviços de lanternagem e
pintura (hora/homem) para manutenção corretiva de
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para a execução do
serviço.
Serviços de lanternagem e pintura, veículos leves da marca
TOYOTA. Obs.: Prestação de serviços de lanternagem e
pintura (hora/homem) para manutenção corretiva de
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para a execução do
serviço.
Serviços de lanternagem e pintura, veículos leves da marca
VOLKSWAGEM. Obs.: Prestação de serviços de lanternagem e
pintura (hora/homem) para manutenção corretiva de

UNIDADE

QUANTIDADE

Hora

500

Hora

800

Hora

200

Hora

150

Hora

600
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06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para a execução do
serviço.
Serviços de lanternagem e pintura, veículos pesados da
marca IVECO. Obs.: Prestação de serviços de lanternagem e
pintura (hora/homem) para manutenção corretiva de
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para a execução do
serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para veículos leves da
marca MITSUBISHI, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para veículos leves da
marca VOLKSWAGEM, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para veículos pesados da
marca VOLKSWAGEM, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para motocicleta da marca
HONDA, manutenção preventiva e corretiva dos veículos,
incluindo todos os materiais (exceto peças), ferramentas e
equipamentos necessários para execução do serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para motocicleta da marca
YAMAHA, manutenção preventiva e corretiva dos veículos,
incluindo todos os materiais (exceto peças), ferramentas e
equipamentos necessários para execução do serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para RETROESCAVADEIRA
da marca JCB 3C, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para veículos leves da
marca FIAT, manutenção preventiva e corretiva dos veículos,
incluindo todos os materiais (exceto peças), ferramentas e
equipamentos necessários para execução do serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para veículos leves da
marca TOYOTA, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para veículos pesados a
marca IVECO, manutenção preventiva e corretiva dos

Hora

800

Hora

100

Hora

250

Hora

300

Hora

100

Hora

100

Hora

200

Hora

600

Hora

50

Hora

500
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para MOTONIVELADORA
da marca XCMG GR1803BR, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para
execução do serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para TRATOR AGRICOLA da
marca MASSEY FERGUSON, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para
execução do serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para veículos pesados a
marca MERCEDES BENZ, manutenção preventiva e corretiva
dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para veículos pesados a
marca MARCOPOLO VOLARE, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para
execução do serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para veículos leves da
marca MITSUBISHI, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para veículos leves da
marca VOLKSWAGEM, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para veículos pesados da
marca VOLKSWAGEM, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para motocicleta da
marca HONDA, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para motocicleta da
marca YAMAHA, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.

Hora

200

Hora

200

Hora

600

Hora

300

Hora

200

Hora

750

Hora

600

Hora

300

Hora

300
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Serviços de mão de obra mecânica para veículos leves da
marca FIAT, manutenção preventiva e corretiva dos veículos,
incluindo todos os materiais (exceto peças), ferramentas e
equipamentos necessários para execução do serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para veículos leves da
marca TOYOTA, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para veículos pesados a
marca IVECO, manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços
de
mão
de
obra
mecânica
para
RETROESCAVADEIRA da marca JCB 3C, manutenção
preventiva e corretiva dos veículos, incluindo todos os
materiais (exceto peças), ferramentas e equipamentos
necessários para execução do serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para TRATOR AGRICOLA
da marca MASSEY FERGUSON, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para
execução do serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para veículos pesados a
marca MERCEDES BENZ, manutenção preventiva e corretiva
dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto peças),
ferramentas e equipamentos necessários para execução do
serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para veículos pesados a
marca MARCOPOLO VOLARE, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para
execução do serviço.
Serviços de lanternagem e pintura, veículos pesados da
marca MARCOPOLO VOLARE. Obs.: Prestação de serviços de
lanternagem e pintura (hora/homem) para manutenção
corretiva de veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para a
execução do serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para RETROESCAVADEIRA
da marca RANDON RD 406 4x4, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para
execução do serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para MOTONIVELADORA
da marca CASE 845B NBAF00549, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto

Hora

1.500

Hora

150

Hora

1.500

Hora

600

Hora

600

Hora

1.200

Hora

600

Hora

1.000

Hora

200

Hora

200
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35

36

37

38

39

peças), ferramentas e equipamentos necessários para
execução do serviço.
Serviços de mão de obra elétrica para MOTONIVELADORA
da marca CATERPILLAR CAT 120K, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para
execução do serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para MOTONIVELADORA
da marca XCMG GR1803BR, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para
execução do serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para MOTONIVELADORA
da marca CASE 845B NBAF00549, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para
execução do serviço.
Serviços de mão de obra mecânica para MOTONIVELADORA
da marca CATERPILLAR CAT 120K, manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, incluindo todos os materiais (exceto
peças), ferramentas e equipamentos necessários para
execução do serviço.
Serviços
de
mão
de
obra
mecânica
para
RETROESCAVADEIRA da marca RANDON RD 406 4x4,
manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo
todos os materiais (exceto peças), ferramentas e
equipamentos necessários para execução do serviço.

Hora

200

Hora

600

Hora

600

Hora

600

Hora

600

3. JUSTIFICATIVA:
3.1. É imperiosa a necessidade de Contratação de empresa especializada em serviços
de mão de obra mecânica, elétrica, lanternagem e pintura nos veículos leves,
semipesados, pesados e máquinas que compõem a frota municipal buscando atender
os setores da Administração Municipal. Nossa frota possui uma razoável quantidade
de Máquinas e veículos e que são muito utilizados, gerando, portanto a necessidade
de manutenção e com isso os serviços mecânicos e outros, aqui principalmente na
manutenção dos caminhões e Máquinas na manutenção de estradas e ônibus no
transporte de alunos.
3.2. Justificativa para a restrição de empresas sediadas no raio de 50 Km (cinquenta
quilômetros) do centro do município de Mendes Pimentel: A exigência de que sejam
empresas sediadas, no raio máximo de 50 km (cinquenta) do Almoxarifado da frota
de veículos situado no Município de Mendes Pimentel se dá em virtude da restrita
quantidade de veículos da frota municipal, conclui-se que o município não dispõe de
veículos reserva. Portanto, diante das avarias dos veículos torna-se impossível
aguardar o prazo para realização dos serviços e entrega dos mesmos por parte das
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empresas distantes do Município, sob pena de comprometimento na prestação dos
serviços.
4. CRITÉRIOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU PRODUTOS:
4.1. Só será aceito a execução dos serviços que estiverem de acordo com as
especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à fiscalização dos
servidores competentes.
4.2. A Execução dos Serviços de Mão de Obra mecânica e outros deverão ser
entregues conforme necessidade e solicitação do MUNICIPIO, tudo mediante
requisição emitida pela Administração, devidamente autorizada por autoridade
superior, obedecendo a Previsão Orçamentária Estimada.
4.3. O objeto contratual será recebido provisoriamente, nos termos do artigo 73, II da
Lei 8.666/93, mediante termo assinado pelas partes, para efeito de posterior
verificação da conformidade dos serviços realizados.
4.4. A Administração disporá no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que se
der o recebimento provisório, para a verificação da qualidade e quantidade dos
serviços executados e consequente aceitação e rejeição.
4.5. A Administração reserva-se o direito de não receber os serviços executados em
desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato, sem
prejuízo das penalidades e sanções previstas. Uma vez restando comprovada a
adequação do objeto aos termos contratuais, os serviços serão recebidos
definitivamente, mediante termo assinado pelas partes.
5. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO:
5.1. O Setor de Compras conjuntamente com as Secretarias competentes os
responsáveis pela fiscalização do contrato no que compete à execução dos serviços,
observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega,
observância acerca da qualidade dos serviços executados, aplicação de sanções,
advertências, multas e quaisquer outros oriundos desta execução).
6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO:
6.1. As empresas contratadas deverão entregar os serviços solicitados no prazo de 05
(Cinco) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Serviços.
6.2. O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo
legal, até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de apresentação das Faturas/Notas
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Fiscais e mediante a realização dos serviços, em consonância com a Ordem de
Serviços – OS, requisição ou documento equivalente, efetuados pelo Departamento
competente, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das
obrigações devidas por parte da Contratada.
6.3. As despesas decorrentes dos serviços irão onerar, de acordo com as
necessidades, verbas das Secretarias Interessadas, pertencentes exclusivamente ao
quadro da Administração Pública Municipal.
7. FISCAL DO CONTRATO:
7.1. O gestor do contrato será a Secretaria Municipal de Controle Interno, através do
secretário municipal Leandro Jose Mafra, telefone: (33) 3246-1280 / (33) 99854-1099,
e-mail: controladoria@mendespimentel.mg.gov.br, nos termos do Artigo 67 da Lei
8.666/93.
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
8.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a
Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no
instrumento edilício, além daquelas penalidades previstas no art. 87, da lei nº
8.666/93.
Mendes Pimentel, MG. 23 de março de 2.021.

Francisco Carlos de Freitas
Chefe de Gabinete
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
( ANEXO - II )
EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2.021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2.021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ______/2.021
Aos _______ ( ____________ ) dias do mês de ____________ do ano de ____, autorizado pelo
ato do processo de PREGÃO PRESENCIAL n.º ______/2.021, foi expedida a presente
Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 Da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n.º 600 de 15 de julho de 2.013 que,
conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento
obrigacional entre o ORGÃO GERENCIADOR e o DETENTOR DA ATA:
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata:
............................................................, CNPJ/MF nº. ......................................., representado pelo
seu ..................., Sr.......................................... (qualificação), a saber: DESCRIÇÕES DOS ITENS.
1.2. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura e publicação.
1.3. O ORGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da
entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma
descrita no Edital de PREGÃO N.º ______/2.021.
1.4. O prazo para entrega do respectivo serviço será o estabelecido no ANEXO I –
OBJETO DO PREGÃO, inclusive nas condições lá estabelecidas, pelo DETENTOR DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela
correspondente NOTA DE EMPENHO, no endereço e horário constante do ANEXO I
do edital de pregão.
1.5. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de
apresentação das Faturas/Notas, devidamente atestada pela unidade competente,
acompanhada das certidões negativa de débitos junto ao INSS e regularidade de
FGTS.
1.5.1. No caso de eventual inadimplemento do Contratante será obedecido o que
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo utilizado o
índice do IPCA-IBGE “pro-rata-die”, relativo ao mês anterior do inadimplemento.
1.6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos
trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pelo ORGÃO
GERENCIADOR.
1.7. Os serviços, objeto desta Ata, será efetuado de acordo com as Normas Técnicas e
demais anexos que fazem parte integrante deste contrato.
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1.8. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da
Unidade Orçamentária, discriminadas, constante da Nota de Empenho específica.
1.9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as
contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais
item constante do item registrado, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n.º 8666/93 e
suas alterações.
1.10. Aplicar-se-á como penalidade às disposições da Seção V, do Capítulo III da Lei
8.666/1993, sem prejuízo as perdas e danos devidamente comprovados, bem como
àquelas sanções previstas ao longo do Capítulo IV desse mesmo diploma.
1.11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n.º 8.666/93, ou a
pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da
Imprevisão.
1.12. O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital de PREGÃO N.º ______/2.021.
1.13. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os
seus dispositivos, o edital de PREGÃO N.º ______/2.021 o Termo de Referência
(ANEXO I) com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não
contrariar os presentes disposições.
1.14. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu,
serão dirimidas no Foro da Comarca de Mantena, MG, esgotadas as vias
administrativas.
1.15. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de
Preços. Inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei federal n.º
8.666/93 (§ 1º, do art. 12, do Decreto n.º 7.892/2013).
1.16. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai
assinada pelo Senhor ___________________________________________, Prefeito Municipal de
Mendes Pimentel, e pelo Senhor ___________________________________________, qualificado
preambularmente, representando a detentora e testemunhas. Testemunhas: Nome:
_____________________________________________________
RG:
_________________________;
Nome: _____________________________________________________ RG: ________________________.
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MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
( ANEXO - III )
EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2.021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2.021
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º

/2.021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL, MG, E A
EMPRESA__________________________________, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.
Pelo presente instrumento, e em obediência aos itens das Leis Federais n.º 10.520/02
e 8.666/93, as partes contratantes, de um lado como CONTRATANTE o Município de
MENDES PIMENTEL - ESTADO DE MINAS GERAIS, Pessoa jurídica de Direito Público
Interno, com sede Administrativa na Praça Benedito Quintino, n.º 15, Centro, CEP
35.270-000, Mendes Pimentel, MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.505.347/001-51,
neste ato representado pelo Exmo. Sr. Paulo Antônio de Souza, Prefeito Municipal,
inscrito no CPF sob o n.º 348.770.616-49, portador da Carteira de Identidade de n.º
MG-22.567.298 da SSP/MG, residente e domiciliado nesta Cidade, e de outro lado
________________ , doravante CONTRATADO, inscrita no CNPJ sob o n.º
________________, com sede administrativa na cidade de ________________, no endereço
________________ n.º ______, Bairro ______, CEP ________________, neste ato representado
por ________________, inscrito no CPF sob o n.º ________________ e portador do
documento de Identidade de n.º ________________ da ______, resolvem firmar o presente
contrato, em decorrência do Edital Pregão na forma Registro de Preços n.º ___/2.021,
oriundo do Processo Licitatório n.º ___/2.021, devidamente homologado pelo Sr.
Prefeito em ______/______/2.021, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas
que se seguem:
DO OBJETO DO CONTRATO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Este contrato é alusivo ao Registro de Preços, conforme
estabelecido no art. 15 da Lei Federal de Licitação n.º 8.666/93, para contratação de
empresa especializada em serviços de mão de obra mecânica, elétrica, lanternagem e
pintura nos veículos leves, semipesados, pesados e máquinas pertencentes à frota do
Município de Mendes Pimentel, MG.
Parágrafo Único: A vigência do presente Contrato terá início na data de sua
assinatura e término em 31 de dezembro de 2.021, permitida sua prorrogação
atendendo as disposições contidas na Lei 8.666/1993.
a) O prazo do presente Contrato poderá ser prorrogado através de aditivos nos
termos do art. 57, §§ 1º e 2º, e seguintes da Lei 8.666/1993.
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DAS NORMAS DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA obriga-se a executar o presente Contrato,
observando o estabelecido no edital de Pregão Presencial para Registro de Preços n.º
______/2.021 e seus anexos e a proposta apresentada, que estabelecem as obrigações
da Contratante e Contratada, os critérios de recebimento e aceitação do objeto, a
disciplina do pagamento, do controle da execução do contrato e das infrações e
sanções administrativas.
DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto deste Contrato será pago com recursos
orçamentários oriundos do Tesouro Municipal/convênios, no valor total de R$ ______
(______). Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços,
a dotação orçamentária será indicada em documento específico: nota de empenho,
autorização de fornecimento, ou outro documento equivalente.
DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO
CLÁUSULA QUARTA: Pelo fornecimento dos produtos descritos na Cláusula Primeira
deste Contrato, a Contratante pagará a Contratada os seguintes valores:
ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

UNIDADE

01

Hora

02

Hora

03

Hora

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado de forma parcelada, mediante a
apresentação de Nota Fiscal e CND’s do INSS, FGTS e CNDT, acompanhadas das
ordens de fornecimento, devidamente assinadas pelos setores competentes.
a) Para emissão das faturas, serão tomadas como base, as ordens de
fornecimento apresentadas pelo Departamento solicitante.
b) Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
c) Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, não superior a 10 (dez) dias,
o valor da fatura não sofrerá acréscimos a qualquer título.
§ 2°: O valor contratual será fixo e irreajustável até o final do contrato.
§ 3°: O valor contratual poderá ser alterado nos termos da alínea “d”, inciso II, do
artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico34
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financeiro, devendo o contratado manter sua proposta pelo período mínimo de
60(sessenta) dias após sua apresentação.
§ 4°: A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem dos serviços até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto na Lei Federal
8.666/93.
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo
65 da Lei 8.666/1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a
apresentação das devidas e adequadas justificativas. A prorrogação do contrato
poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.
DOS CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA SEXTA: Desde já fica resguardado ao CONTRATANTE o direito de
rescindir o contrato, se verificado a aplicabilidade do art. 58, II c/c art. 79, I e/ou art.
55, IX c/c art. 77 da Lei 8.666/1993.
Parágrafo Único: Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei n.º 8.666, de 1993, na Lei n.º 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA SÉTIMA: Aplicar-se-á como penalidade às disposições da Seção V, do
Capítulo III da Lei 8.666/1993, sem prejuízo as perdas e danos devidamente
comprovados, bem como àquelas sanções previstas ao longo do Capítulo IV desse
mesmo diploma.
Parágrafo Primeiro: A penalidade de multa poderá ser cumulada com qualquer das
demais.
§ 2°: O valor da multa aplicada será descontado de eventuais créditos que tenha o
CONTRATANTE em face da CONTRATADA, sem embargos deste rescindir o contrato
e/ou cobrá-lo judicialmente.
DA PUBLICIDADE
CLÁUSULA OITAVA: Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por extrato, no veículo de divulgações do Município, no prazo previsto
na Lei 8.666/1993.
35

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MENDES PIMENTEL
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.505.347/0001-51
Praça Benedito Quintino n.º 15, Centro - CEP 35.270-000
E-mail: licitacao@mendespimentel.mg.gov.br - Tel.: (33) 3246-1280

DO FORO
CLÁUSULA NONA: Tendo em vista o que noticia o art. 55, § 2º da Lei 8.666/1993, as
partes elegem o foro da Comarca de MANTENA, Estado de Minas Gerais, para dirimir
quaisquer questões decorrentes da execução do presente Contrato, valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha ser. E por estarem as partes justas e Contratadas, assinam o presente
contrato administrativo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com as testemunhas
abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.
Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel, MG. ___ (___) dias do mês de ______ de
2.021.

MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL - MG
CNPJ sob o n.º 18.505.347/001-51
Representado pelo Exmo. Sr. Paulo Antônio de Souza
Prefeito Municipal
“CONTRATANTE”
EMPRESA __________
CNPJ sob n.º __________
Repres. Legal __________
“CONTRATADA”

Nome:
C.I. n.º
CPF n.º
Assinatura:

TESTEMUNHAS
Nome:
C.I. n.º
CPF n.º
Assinatura:
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DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
(EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI N.º 10.520/2.002)
( ANEXO - IV )
>>> EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA <<<
Esta declaração deve ser entregue ao Pregoeiro juntamente com os envelopes
(APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES)

EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2.021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2.021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL, MG.
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECLARAÇÃO
A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º_______________________,
sediada __________________________, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos
exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520,
de 17 de julho de 2002, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2.021, estando ciente
das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.
Cidade-UF, aos ___ dias do mês de ______ 2.021.

_______________________________________________________
(Assinatura, nome, cargo, C.I. e/ou CPF do Representante Legal
e carimbo da empresa)
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DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI 8.666/93
E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
( ANEXO - V )
>>> EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA <<<

EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2.021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2.021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL, MG.
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECLARAÇÃO
A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º______________________,
sediada ___________________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr.(a) ______________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º __________
SSP/____ e CPF n.º ______________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V,
do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor
de 16 (dezesseis).
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condição de aprendiz ( ). *Em caso afirmativo, assinalar a ressalva.
Cidade-UF, aos ___ dias do mês de ______ 2.021.

_______________________________________________________
(Assinatura, nome, cargo, C.I. e/ou CPF do Representante Legal
e carimbo da empresa)
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI 8.999/93
( ANEXO - VI )
>>> EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA <<<

EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2.021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2.021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL, MG.
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECLARAÇÃO
A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º
_______________________, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 30, III
da Lei n.º 8.666/93, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2.021 da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL/MG que:
 Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e
tomamos conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de
dificuldade dos serviços a serem executados;
 Não nos encontramos declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos
da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
 Inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação.
Cidade-UF, aos ___ dias do mês de ______ 2.021.

_______________________________________________________
(Assinatura, nome, cargo, C.I. e/ou CPF do Representante Legal
e carimbo da empresa)
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MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO
EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2.021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2.021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL, MG.
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da
Cédula de Identidade n.º ______ e CPF n.º _______, a participar da licitação instaurada
pela Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel, MG, na modalidade Pregão Presencial
N.º ______/2.021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos
poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________, inscrita no CNPJ sob
o número ___________________, bem como formular propostas, dar lances verbais e
praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.
_____________________________________________
Assinatura do Dirigente da Empresa
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do
estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como
pessoa física.
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa
jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração
por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato
social da empresa.
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração
por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do
estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa
física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a
apresentação daqueles documentos da empresa.
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o
documento para os fins deste procedimento licitatório.
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MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS
>>> EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA <<<

EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2.021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2.021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL, MG.
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prezado Senhor,
A empresa ____________________________, estabelecida na ___________________________,
inscrita no CNPJ sob o n.º______________________, propõe fornecer a Prefeitura de
Municipal de Mendes Pimentel, em estrito cumprimento ao previsto no edital na
licitação em epígrafe, serviços, conforme discriminado:
ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01

...........................................

Hora

......................

....................

...........................

02

...........................................

Hora

......................

....................

...........................

03

...........................................

Hora

......................

....................

...........................

04

...........................................

Hora

......................

....................

...........................

05

...........................................

Hora

......................

....................

...........................

06

...........................................

Hora

......................

....................

...........................

 Valor Total da Proposta (por extenso): _________________________________________
 Prazo de Atendimento: 24 (Vinte e quatro) horas após a emissão da ordem de
serviços.
 Prazo de Entrega/Realização dos Serviços: 05 (Cinco) dias uteis após a
emissão de autorização de execução.
 Prazo de Validade da Proposta 60 (Sessenta) dias.
 Condições de Pagamento: 10 Dias após emissão da nota fiscal e entrega dos
serviços.
 Número da conta corrente, nome do Banco, nome e código da Agência, praça
de pagamento: ________________________________________________________________
 Informar e-mail para recebimento das Autorizações de Fornecimento
(AF’s):_____________________________________________________________________________
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Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários,
encargos sociais e fiscais, bem como frete até o destino e quaisquer outros ônus que
por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e
que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos.
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.
Identificação da Empresa Proponente (LICITANTE): ____________________________________
Identificação/Assinatura do Representante Legal: _____________________________________
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