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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO: Nº. 29/2020 

PREGÃO PRESENCIAL: Nº.19/2020 

 

 

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa visando a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e eletrodomésticos 
de responsabilidade de cada Secretaria Municipal de São Félix de Minas, nos termos 
deste edital e de seus anexos. 

Forma de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preços. 

Tipo de Licitação: Menor preço por item. 

 

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 29 de outubro de 2020 às 09h00. 

Data e Hora para Término do Credenciamento: 29 de outubro de 2020 às 09h00. 

 

Telefone para Contato: (33) 3246-9066 (Sr. Antonielly Zampieri Perini Dias – 
Presidente da CPL) 
 
 
Local: Rua Frei Inocêncio, nº 236 - Centro -Prefeitura Municipal de São Félix de Minas 
- MG. 
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EDITAL 
 

Processo Administrativo de Licitação: Nº:29/2020 
 
Modalidade: Pregão Presencial: Nº:19/2020 
 
Procedimento: Pregão Presencial para Registro de Preços. 
 
Tipo de Licitação: Menor preço. 
 
Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de junho de 2002, aplicando-se, 

subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 

alterações posteriores, Lei Complementar nº.123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações posteriores, nos Decretos Municipais nº 16, de 05 de novembro de 2007, 

que regulamenta a modalidade de licitação Pregão e de nº 14, de 18 de agosto de 

2008, que regulamentou o Sistema de Registro de Preços, conhecido pela sigla SRP, 

em âmbito municipal, Lei Municipal nº 021, de 10 de novembro de 2010, que “Institui 

o Estatuto Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos 

no Código Tributário Municipal, e dá outras providências”, e demais normas pertinentes 

em vigor, consoantes às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus 

anexos. 

Data e Hora para Início do Credenciamento: 29 de outubro de 2020 às 09h00. 
 
Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 29 de outubro de 2020 às 09h00. 
 
Local: Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, Rua Frei Inocêncio, nº 236, Centro - 
São Félix de Minas. 
 
Informações e Contato: Telefax (33) 3246-9066 (Sr. Antonielly Zampieri Perini Dias) 
ou e-mail: licitasfm2017@gmail.com 
 
PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS com sede na Rua Frei Inocêncio n° 236, centro, 
CEP: 35.275-000, devidamente inscrito no CNPJ 01.613.121/0001-71, através do 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sr. Antonielly Zampieri Perini Dias, 
designado pelo Decreto Municipal Nº: 33, de 01 de novembro de 2019, publicado na 
mesma data, torna público, que no dia 29/10/2020, às 09h00, na sede da Prefeitura 
Municipal de São Félix de Minas, estará procedendo o PROTOCOLO para recebimento 
das propostas para o procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por finalidade o especificado no objeto 
informado no item 2 deste edital, cuja direção e julgamento serão realizados pela 
Pregoeira e equipe de apoio, e em conformidade com os preceitos da Lei 8.666/93, Lei 
10.520/02 e as seguintes condições:  
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O Edital poderá ser retirado gratuitamente em arquivo digital (o licitante deverá fornecer 
mídia eletrônica – pen drive, cd-rom, etc.) ou cópias mediante o pagamento do custo 
das mesmas, das 08h00 às 11h00 e das 12h30min até às 16h00, de segunda a sexta-
feira, na Sede da Prefeitura Municipal situada na Rua Frei Inocêncio, nº 236 – Centro – 
São Félix de Minas. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 
deverão ser entregues no protocolo do prédio sede da Prefeitura Municipal ou 
diretamente à CPL, no endereço supracitado, na forma prevista neste Edital até a data 
e horário estipulados. Entrega dos envelopes: data: 29/10/2020. – até as 09h00. 
Abertura dos envelopes: no Setor de licitações, data: 29/10/2020 às 09h00.  

1 – AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO  

1.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo 
Administrativo de Licitação n° 29/2020, Pregão Presencial nº 19/2020, e destina-se a 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.  

1.2. Todo o procedimento licitatório terá seus avisos divulgados no Quadro de Avisos 
da Prefeitura, onde permanecerão disponíveis, juntamente com os demais documentos 
relativos às fases da licitação, bem como disponibilizados para consulta, integralmente, 
o instrumento convocatório e seus elementos para leitura e retirada. 

1.3. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido 
cuidadosamente examinados pelas licitantes, não se isentando do fiel cumprimento de 
seu conteúdo, após a apresentação da proposta, devido à omissão ou negligência 
oriunda de alegação de desconhecimento, discordância de seus termos ou 
interpretação equivocada de quaisquer de seus itens, já que oportunizado o prévio 
esclarecimento, conforme disposto neste Edital.  

1.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
abertura do certame na data marcada, inclusive Decreto de Ponto Facultativo, a sessão 
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, sem a 
necessidade de qualquer aviso complementar, no mesmo horário e local estabelecido 
no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação em contrário.  

1.5. Os anexos deste edital compõem os elementos necessários e indispensáveis à 
formalização das propostas pelas licitantes interessadas.  

1.6. A presente licitação será integralmente conduzida pela Pregoeira Sra. Ana Flávia 
dos Santos Soares, assessorada por sua equipe de apoio, designados pelo Decreto 
Municipal Nº: 33, de 01 de novembro de 2019, e regida pela Lei Federal nº. 10.520/02, 
conjugado com o disposto no Decreto Municipal, que regulamenta o Pregão Presencial 
no âmbito do Poder Executivo e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações, pela Lei Complementar nº. 123/2006 e posteriores alterações e demais 
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normas pertinentes em vigor, consoantes às condições estatuídas neste instrumento 
convocatório e seus anexos. 
 
2 – OBJETO E EXECUÇÃO  
 

2.1. Do objeto  
 
Registro de preço de prestação de  serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos e eletrodomésticos de responsabilidade de cada Secretaria Municipal de 
São Félix de Minas, nos termos deste edital e de seus anexos. 
 
2.1.1 Os itens dessa licitação são exclusivos para participação de Microempresas 
– ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP e equiparadas. (art. 48, inciso I da Lei 
Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações). 

2.2. Forma de execução  

2.2.1. A futura CONTRATADA deverá estar ciente de todos os conjuntos de atividades 
e tarefas em consonância com o descrito neste edital e seus anexos, constituindo as 
exigências mínimas a serem atendidas pela Contratada.  

2.2.2. Os aspectos gerais para a execução da obrigação, considerando a necessidade 
de cumprimento do cronograma de execução, deverão ser acompanhados e 
executados em concordância com o descrito neste edital e seus anexos.  

2.3. Do prazo  

2.3.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura. 

2.4. Do recebimento do objeto 

2.4.1. O objeto da presente licitação somente será recebido após a verificação da 
qualidade e atendimento às especificações constantes neste edital e seus anexos, 
procedida a certificação da equipe designada pela Secretaria Municipal de 
Administração. 

 2.4.1.1. O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança, 
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.  

3 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

3.1. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º 
dia útil, e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, 
mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o e-mail 
licitasfm2017@gmail.com, ou protocolizadas na sala da Comissão Permanente de 
Licitação,  na sede desta Prefeitura (endereço constante do preâmbulo) no horário das 
08h:00 às 11h00 e das 12h30mim às 16h00min, de segunda a sexta-feira, dirigidas à 
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Pregoeira, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
auxiliado pelo setor técnico competente.  

3.2. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras 
formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento 
pela Pregoeira, e que, por isso, sejam intempestivas.  

3.3. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.  

3.4. A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada 
no órgão oficial deste Município para conhecimento de todos os interessados.  

4 – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO  

4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste 
Edital e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das 
propostas, deverão ser enviados por cidadão, até o 5º dia útil, e por licitantes, até o 2º 
dia útil anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, manifestando-se 
preferencialmente por meio eletrônico, através do e-mail licitasfm2017@gmail.com, ou 
por protocolo no endereço constante do preâmbulo, das 08h:00 às 11h00 e das 
12h30mim às 16h00min, de segunda a sexta-feira.  

4.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem 
necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação 
introduzida no edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de Termo de 
Retificação, ou Termo de Esclarecimento, às licitantes que tenham retirado o Edital 
através de email (quando indicado), e publicadas no órgão oficial do município qual 
seja: Quadro de Avisos. 

4.2.1. Termo de retificação é o documento emitido pela Administração, contendo 
informações que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste 
caso, publicado Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura, reabrindo o prazo 
inicialmente estabelecido para entrega dos envelopes.  

4.2.2. Termo de esclarecimento é o documento emitido pela Administração, contendo 
informações meramente esclarecedoras, ou correções formais do instrumento 
convocatório que não causem alteração na formulação das propostas ou em suas 
condições, de caráter meramente esclarecedor e/ou complementar, sem necessidade, 
portanto, de reabertura do prazo inicialmente fixado.  

4.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessária, poderá fazer 
consultas técnicas à licitante por escrito, cujas respostas serão encaminhadas pelos 
mesmos meios, desde que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra 
alteração da proposta.  
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4.3.1. A resposta da licitante não implicará, em qualquer caso, na tácita aceitação da 
Comissão Permanente de Licitação.  

4.4. As informações e/ou esclarecimentos serão disponibilizadas no departamento de 
licitações, quando se tratar de termo de retificação, serão encaminhados no email da 
licitante, caso informado.  

4.5. A não arguição de dúvidas por parte das licitantes implicará na tácita admissão de 
que os elementos contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes. 

5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

5.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos 
regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a 
recursos, e sua não observância ensejará na sumária desclassificação da proponente.  

5.2. Poderão participar desta LICITAÇÃO, Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, que: 

 5.2.1. atendam às condições deste edital e seus Anexos, inclusive quanto à 
documentação exigida para habilitação, constante do item 8 deste Edital;  

5.2.2. apresentarem condições específicas relacionadas ao objeto desta licitação e que 
possuam experiência comprovada e que atendam a todas as condições mínimas de 
qualificação exigidas no Edital na data do recebimento das propostas.  

5.3. Não poderão participar desta LICITAÇÃO, Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, que: 

5.3.1. que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, consórcios de empresas, e 
não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  

5.3.2. que por quaisquer motivos tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou 
licitar com a Administração Pública em qualquer de suas esferas.  

5.3.3. estrangeiras que não funcionem no País.  

5.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta LICITAÇÃO:   

5.4.1. Servidor de qualquer Órgão vinculado ao Município de São Félix de Minas, bem 
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.  

5.5. Não será admitida nesta Licitação, a participação de empresas ou instituições 
distintas, através de um único representante.  
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5.6. Não serão admitidas a subcontratação, as cessões ou transferências parciais ou 
totais do objeto, salvo de tarefas especificas, devidamente justificadas e com anuência 
da administração municipal.  

5.7. Após a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentação de Habilitação e 
a Proposta de Preços, em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional ou 
permissão para a inclusão ou apresentação de documentos ou informações que 
deveriam constar dos envelopes de habilitação ou propostas, exceto nos casos 
previstos no art. 48, da Lei Federal das Licitações, a critério da Administração.  

5.8. Decorrido o prazo legal para protocolo dos envelopes, não será permitida a 
participação de retardatários.  

5.9. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações será 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no 
âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o 
incentivo à inovação tecnológica da seguinte forma: 
 
5.9.1. Participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte nos 
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (art. 48, 
inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações). 
 
5.10. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e vincula a licitante proponente aos 
termos e condições gerais e especiais aqui estabelecidos. 

6 – CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO  

6.1. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.  

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo 
grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta. Caso 
uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços 
não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo Município.  

6.3. Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública deste 
Pregão, a licitante interessada, ou seu representante, deverá identificar-se e, no caso 
de representante, este deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes 
para formulação de propostas e para a prática de todos os atos relativos ao certame.  

6.4. Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da 
licitante, o credenciado entregará a Comissão:  

6.4.1. Documento de identidade de fé pública;  

6.4.2. Se representante (preposto/procurador):  
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6.4.2.1. Cópia autenticada do contrato social;  

6.4.2.2. Estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante  

6.4.2.3. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes 
específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os 
demais atos, em nome da licitante;  

6.4.2.4. Cópia da cédula de identidade;  

6.4.2.5. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (modelo anexo 
IV) 

6.4.3. Se dirigente/proprietário:  

6.4.3.1. Cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da 
licitante, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura;  

6.4.3.2. Cópia da cédula de identidade;  

6.4.3.3. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (modelo anexo 
IV) 

7 – SESSÃO 

7.1. Impreterivelmente até a data, hora e local referido no Preâmbulo do presente 
Edital, as empresas licitantes, deverão protocolar sua documentação de habilitação, 
bem como, proposta de preços, em envelopes lacrados, distintos e não transparentes, 
com as identificações na parte externa, de acordo com o subitem 7.2 deste Edital, sob 
pena de não serem aceitos pela Comissão Permanente de Licitação.  

7.2. Os documentos e a proposta exigidos no presente Edital deverão ser apresentados 
em 01(um) envelope contendo a documentação de habilitação e 01 (um) envelope 
contendo a proposta de preços, indevassáveis, distintos e separados, endereçados à 
Comissão Permanente de Licitação, com indicação clara e visível do procedimento 
licitatório a qual se dirigem, e a denominação da empresa proponente, bem como a 
natureza dos correspondentes conteúdos conforme indicação: 

ENVELOPE Nº 01 

PREGÃO Nº 19/2020 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
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ENVELOPE Nº 02 

PREGÃO Nº 19/2020 

PROPOSTA DE PREÇOS  

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 

7.3. Para fins de agilização da fase de habilitação do certame licitatório, todos os 
documentos deverão ser rubricadas pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa 
e numeradas em ordem crescente (conforme ordem descrita neste edital).  

7.4. Nenhum dos documentos e proposta contidos nos envelopes 01 e 02, poderão 
conter rasuras ou entrelinhas, para fins de julgamento considera-se:  

a) RASURAS – qualquer tentativa de modificação do que foi originalmente escrito e 
que impossibilite ou dificulte a correta leitura, por dupla interpretação do texto, 
exclusive na numeração de folhas (desde que não altere o teor do documento), a qual 
a Comissão caso julgue necessário, poderá promover nova numeração, a fim de 
resguardar a integridade da documentação.  

b) ENTRELINHAS – qualquer inclusão de texto na tentativa de complementar, 
modificar ou corrigir o que originalmente foi escrito.  

7.5. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente, ou autenticada por servidor do 
Departamento de Licitações, sob pena de inabilitação.  

7.6. Não serão considerados documentos e propostas que deixarem de atender as 
disposições deste Edital.  

7.7. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos ou hipóteses, modificações ou 
substituições das propostas ou de quaisquer documentos. 

7.8. Para efeito de remessa pelos Correios, os envelopes (distintos e individuais) de 
Documentação de Habilitação e Propostas, poderão ser acondicionados em um único 
invólucro, desde que no sobrescrito venha expresso seu conteúdo, identificando a 
licitação a que se refere, data e horário para abertura, sob inteira responsabilidade do 
licitante.  

7.9. Os documentos de habilitação e proposta apresentados fora da data e horário 
previsto no preâmbulo deste Edital para entrega dos envelopes não serão recebidos.  

8. DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 
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8.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser entregues em 01 (uma) 
via, numerados sequencialmente, rubricados em todas as suas páginas por 
representante legal da licitante ou preposto e preferencialmente acompanhando o rol 
dos documentos entregues, devendo ser apresentados:  

8.1. 1. Em original, ou;  

8.1.2. Cópia autenticada por Cartório, ou;  

8.1.3. Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura, 
para conferência por membro da Comissão Permanente de Licitações, ou;  

8.1. 4. Exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial.  

8.2. A documentação exigida deverá estar atualizada, legível e em condições de 
análise por parte da Pregoeira.  

8.3. A documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente 
com o número do CNPJ, e endereço respectivo, conforme abaixo:  

8.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz;  

8.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas 
em nome da matriz;  

8.3.3. Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser 
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente.  

8.4. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da 
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 
da Lei nº 10.522/02, desde que sua veracidade seja confirmada pela administração.  

8.5. A documentação exigida deverá apresentar prazo de validade englobando a data 
limite fixada para a entrega dos envelopes. Não constando à vigência, será 
considerado o prazo de 60 (sessenta) dias da data da emissão.  

8.6. A documentação para fins de habilitação, a ser inclusa no respectivo envelope 
(Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação), será composta de:  

8.6.1. Habilitação Jurídica;  

8.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;  

8.6.3. Qualificação Econômico-Financeira;  

8.6.4. Qualificação Técnica;  
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8.6.5. Documentação Complementar.  

9. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA  

9.1. Cédula de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do sócio ou 
representante legal;  

9.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

9.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

9.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício;  

9.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  

9.6. 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 o exigir ou Certificado de Registro 
Cadastral - CRC compatível com o ramo do objeto da Licitação;  

10. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

10.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS);  

10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  

10.4. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede do Licitante, através das seguintes Certidões:  

10.4.1.  Certidão Negativa de Débito Estadual: prova de regularidade para com a 
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão 
emitida pela Secretaria competente do Estado; 

10.4.2. Certidão Negativa de Débito Municipal: prova de regularidade para com a 
Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão 
emitida pela Secretaria competente do Município; 
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10.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, (Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT) de acordo com a Lei nº 
12.440 de 07 de julho de 2011. 

10.6. Alvará de Licença para Localização e Funcionamento emitido pelo Município da 
sede da empresa proponente, observada sua validade; 

10.7. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a 
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter 
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 
147/2015, deverão apresentar a declaração (anexo VI). 

10.7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no 
envelope de habilitação toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos referentes à regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 
restrição. 

11. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA  

11.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 

12. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

12.1. Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições do 
presente edital e dos seus anexos, obtendo para si, sob sua própria responsabilidade, 
os riscos e ônus de todas as informações que possam ser relevantes e necessárias 
para a elaboração da proposta e adjudicação do objeto, se vencedora da licitação. 
(Anexo IV); 

12.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; (Anexo III);  

12.3. Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de 
habilitação, nos termos do artigo 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, de que não foi 
declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual 
ou Municipal, conforme modelo (Anexo IV);  

12.4. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar 
deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.  

12.5 A Pregoeira e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal 
para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional 
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de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, 
ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites 
dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  

12.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que:  

12.6.1. se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz;  

12.6.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

12.6.3. se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser 
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;  

12.6.4. serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

12.7. O Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o 
licitante será inabilitado.  

12.8. A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar 
toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.  

12.9. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério do Município, para regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de negativa.  

12.10. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira.  

12.11. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos.  

12.12. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666/93, sendo facultado a Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação ou submeter o processo à Autoridade Competente para 
revogação. 



 

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

www.saofelix.mg.gov.br 

   

12.13. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor, deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de 
abertura do Pregão, exceto os atestados de capacidade técnica.  

12.14. Os documentos mencionados neste edital não poderão ser substituídos por 
qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos.  

12.15. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste edital ou a 
sua ausência, inabilitará o licitante. 

13. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 02  

A Proposta de Preços deverá ser assinada pelo responsável legal da licitante, ou 
pessoa legalmente habilitada (procuração lavrada em Cartório ou particular com firma 
reconhecida em Cartório), em envelope lacrado, identificado com o nº 02 em 1 (uma) 
via, digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, e deverá 
obedecer aos requisitos desta licitação e ao modelo de Proposta de Preços, contendo, 
no mínimo, as seguintes informações:  

13.1. Estar datada, assinada e identificada (nome e cargo) em sua parte final, bem 
como, rubricada em todas as folhas, pelo representante legal da licitante; 

13.2. Indicar os preços unitários em algarismos arábicos, com no máximo duas casas 
decimais. Preço total expresso em algarismos arábicos e por extenso, em moeda 
corrente Nacional;  

13.3. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
abertura da Licitação;  

13.4. Nos preços propostos deverão estar computadas todas as despesas necessárias, 
inclusive custo de materiais, de transportes, de instalações, equipamentos, 
depreciações, mão de obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, 
etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração dos serviços;  

13.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou em 
parte, as disposições deste Edital;  

13.6. Serão considerados inadequados, desta forma desclassificados, preços 
simbólicos, irrisórios (inexequíveis), de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os 
praticados no mercado e com distorções significativas; 

13.7. Mesmo que não seja referenciado na proposta, sempre será entendido que nos 
preços constantes da proposta, deverão estar inclusos todos os impostos, taxas 
vigentes na legislação brasileira, bem como, todos os custos diretos e indiretos, 
inerentes;  
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13.8. A empresa deverá indicar em sua Proposta de Preços os Dados Bancários 
(Banco, Agência e Conta Corrente), onde serão creditados os respectivos pagamentos, 
caso seja vencedora do certame.  

14. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

14.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pela Pregoeira e 
realizada de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, em conformidade 
com este Edital e seus Anexos. 

14.2. No local e hora estabelecidos neste Edital, antes do início da sessão, será 
realizado o credenciamento dos interessados e recebimento dos envelopes. 

14.3. Declarado encerrado o credenciamento e aberta da sessão pela Pregoeira, não 
mais serão admitidos novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

14.4. No início da sessão de abertura ou recebimento das propostas serão submetidos 
aos participantes credenciados e demais pessoas presentes uma lista de presença, 
contendo nome, CPF ou RG, empresa que representa. 

15. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

15.1. As propostas serão julgadas e adjudicadas para o registro de preços, pelo menor 
preço para 12 (doze) meses depois de cumpridas todas as etapas definidas neste 
Edital, inclusive conferida às planilhas de formação de preços. 

15.2. A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço, assim como todos 
os demais autores das propostas com preços até 10% (dez por cento) da menor 
proposta apresentada. 

15.3. Caso não sejam verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no item anterior, a Pregoeira classificará a proposta de menor valor 
e as três propostas de menor valor subsequente, para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

15.4. A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

15.4. Dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelas licitantes, estes 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

15.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
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15.6. Caso não se realize lance verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

15.7. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 

15.8. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 
suas condições habilitatórias. 

15.9. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

15.10. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades constantes neste Edital. 

15.11. A Pregoeira motivará a manifestação da intenção de interpor recurso no final da 
sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados 
juntar memoriais no prazo de três dias úteis. 

15.12. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 

15.13. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo 
proponente declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto correspondente. 

15.14. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela 
Pregoeira e pelos licitantes presentes. 

16. Serão desclassificadas as propostas que:  

16.1. descumprirem os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos; 

16.2. apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

16.3. apresentarem proposta alternativa; 

16.4. forem omissas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 

16.5. Forem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos; 

16.5.1. Serão consideradas excessivas as propostas cujos valores unitários forem 
superiores aos valores constantes do valor médio orçado pelo município. 
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16.5.2. Se a Pregoeira entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará 
prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de planilha de 
custos, justificativas e demais documentos comprobatórios.  

16.5.3. Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será 
desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais.  

16.6. Na hipótese de redução do valor da proposta de preços escrita inicialmente 
apresentada e os lances ofertados, a vencedora deverá apresentar nova proposta 
escrita, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com os valores recalculados 
proporcionalmente com o informado na Planilha de Preços. 

16.7. Ocorrendo o empate será realizado sorteio, entre as empresas, para definir a que 
primeiro poderá apresentar novo lance.  

16.8.  No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do 
licitante, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências 
deste Edital.  

16.9. Nessa etapa, a Pregoeira, também, poderá negociar o preço com o licitante, para 
que sejam obtidas melhores condições para o Município.  

16.10. Será lavrada ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para 
consulta.  

17. RECURSOS E CONTRARRAZÕES  

17.1. Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de 
recorrer contra decisões da Pregoeira, após a declaração do vencedor, nos termos 
legais, deverão apresentar suas razões no prazo único de 3 (três) dias úteis, a partir do 
dia seguinte ao término do prazo para manifestação. 

17.2 . Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente.  

17.3. No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.  

17.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso.  

18. O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, 
sob pena de não serem conhecidos:  

18.1. ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 3 
(três) dias úteis, conforme estabelecido no item 18.1 deste Título;  
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18.2. ser encaminhado para o endereço eletrônico licitasfm2017@gmail.com, com 
assinatura digital, fac-símile, correio ou ser protocolizado na sala da Comissão 
Permanente de Licitações, em uma via original, datilografada ou emitida por 
computador, contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, 
rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do 
licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e 
comprovante do poder de representação legal.  

18.3. A Pregoeira não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas 
por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam 
intempestivas ou não sejam recebidas.  

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

18.5. O recurso será apreciado pela Pregoeira, que poderá reconsiderar sua decisão, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente 
informado à autoridade superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado 
do recebimento.  

18.6. A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no 
órgão oficial deste Município e encaminhada aos interessados.  

18.7. Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser 
dirigidos ao Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura Municipal, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados nos subitens acima. 

19. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

19.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório. 

19.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor 
e homologará o procedimento licitatório. 

20. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP  

20.1. O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, 
será a Secretaria Municipal de Administração.  

20.2. Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida, 
observados os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.  

20.3. Serão registrados os preços das propostas classificadas em 1º (primeiro) lugar.  

20.4. Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação, o 
Município convocará o classificado para assinar a ARP, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
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observado o prazo de validade da proposta, nos termos deste edital, sob pena de 
decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.  

20.5. Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas 
propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com 
justificativa aceita pela Secretaria Municipal de Administração, a Pregoeira, examinará 
as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de 
classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, 
negociar o preço.  

20.6. A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.  

20.7. A ARP não obriga o Município a efetivar as contratações, podendo realizar 
licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação 
pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro 
terão preferência.  

20.8. A critério do Município, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, 
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pela 
Secretaria Municipal de Administração, mediante Ordem de Serviço, para disponibilizar 
os serviços na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas 
à proposta, ao Edital e a Ata.  

20.9. A Secretaria Municipal de Administração avaliará o mercado constantemente, 
promovendo, se necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando, 
trimestralmente, os preços registrados.  

20.10. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a 
Secretaria Municipal de Administração negociará com o fornecedor sua redução, caso 
contrário, o signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro 
do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.  

20.11. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de 
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser 
protocolizada na Secretaria Municipal de Administração. 

20.12. O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho, 
poderá requerer à Secretaria Municipal de Administração, por escrito, o cancelamento 
do registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo 
superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato alegado, 
ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea 
“d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.  

20.13. Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da 
aplicação de penalidade.  
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20.14. Cancelados os registros, a Secretaria Municipal de Administração poderá 
convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, visando igual 
oportunidade de negociação.  

20.15. Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, o 
Município procederá à revogação da ARP, relativamente ao item ou lote que restar 
frustrado.  

20.16. O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pelo Município, mediante 
comunicação formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante 
publicação no órgão oficial do Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, 
nos seguintes casos:  

20.17. o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao registro de preços;  

20.18. o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;  

20.19. o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 
registro de preços;  

20.20. em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato 
decorrente do registro de preços;  

20.21. o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se 
tornarem superiores aos praticados pelo mercado; e,  

20.22. por razões de interesse público.  

20.23. A Secretaria Municipal de Administração deverá realizar o controle dos serviços 
executados, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o 
limite estimado para a contratação.  

20.24. Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um 
membro efetivo de seu quadro permanente de empregados como responsável pela 
ARP junto ao Município.  

20.25. A Secretaria Municipal de Administração poderá, a qualquer momento, solicitar 
aos fornecedores que tiverem seus preços registrados a substituição do responsável, 
caso o mesmo não conduza de forma satisfatória a administração da ARP e das 
contratações dela decorrentes.  

20.26. A Secretaria Municipal de Administração expedirá atestado de fiscalização, que 
servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e 
constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.  
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20.27. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 
fiscalização do contrato pela Secretaria Municipal de Administração, bem como permitir 
o acesso a informações consideradas necessárias.  

20.28. O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou 
pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na Ata ou 
Termo de Referência.  

20.29. O acompanhamento e a fiscalização da Secretaria Municipal de Administração 
não excluem nem reduzem a responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento 
das obrigações decorrentes da contratação. 

21. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
21.1.  Os serviços, preferencialmente, deverão ser realizados no local onde se encontra 
o equipamento, salvo necessidade de levá-lo para a sede da empresa quando 
necessitar de serviços mais complexos, com a devida autorização do(a) Secretário(a) 
Municipal, sob a responsabilidade da empresa. 
 
21.2.  Os serviços serão solicitados de acordo com a necessidade do Município. 
 
21.3.  Ao Município é reservado o direito de não receber os serviços que não estejam 
de acordo com as exigências do edital, e solicitar a reparação dos mesmos. 
 
21.4.  A prestação de serviço deverá ocorrer no prazo máximo de cinco dias, a contar 
do recebimento da ordem de serviço, salvo necessidade de prazo maior combinado 
entre a empresa e Município. 
 
22. FORMA DE PAGAMENTO 
 
22.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis da prestação dos 
serviços, mediante apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão 
contratante. 
 
22.2. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreção será devolvida à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá em dez dias após a data de sua apresentação válida. 
 
22.3. O pagamento será feito através de depósito bancário em nome da empresa 
vencedora, através da conta indicada na proposta de preços. 
 
22.4. A Nota Fiscal emitida pelo licitante deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do processo licitatório e nº do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
23. PENALIDADES 
 
23.1. A recusa pelo licitante em não prestar os serviços constantes na adjudicação, 
acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 
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23.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a prestação de serviços, acarretará a 
multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 
 
23.3. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o licitante, sem 
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Município, e descredenciado do 
Cadastro do Município, nos casos de: 
 
23.3.1. ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
 
23.3.2. apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
 
23.3.3. retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
 
23.3.4. não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
 
23.3.5. comportamento inidôneo; 
 
23.3.6. cometimento de fraude fiscal; 
 
23.3.7. fraudar a execução do contrato; 
 
23.3.8. falhar na execução do contrato. 
 
23.4. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, 
nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
 
23.5.   As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 
23.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
24 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
24.1. É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios 
para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 
informada no ato compra ou no contrato. 
 
24.2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar 
na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia 
ao processo administrativo de licitação. 
 
24.3. O Setor de Licitação solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho 
que deverá conter a autorização do ordenador de despesa. 
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25 – USUÁRIOS DA ATA DE REGITRO DE PREÇOS 
 
25.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços qualquer dos órgãos e unidades 
abaixo poderão utilizar a referida ata, podendo ainda, outros órgãos que não estão na 
lista abaixo solicitar a participação na Ata de Registro de Preços de acordo com a 
legislação vigente. 
 
25.1.1. Secretaria Municipal de Administração; 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 
Secretaria Municipal de Saúde; 
Secretaria Municipal de Obras e Transportes; 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
 
26. DIPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

26.2. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

26.3. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a 
Pregoeira poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados.  

26.4. Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.  

26.5. A Pregoeira, no interesse do Município, poderá adotar medidas saneadoras, 
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção 
de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, 
conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei nº 8.666/93.  

26.6. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta 
ou a inabilitação do licitante.  

26.7. A Pregoeira poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas 
à confirmação da autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar 
necessário ou se o documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser 
definido para cumprimento da diligência.  

26.8. Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pelo(a) Pregoeira 
ou Equipe de Apoio, ou cópia autenticada por cartório.  
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26.9. As decisões do Prefeito e da Pregoeira serão publicadas no órgão oficial do 
Município, no quadro de avisos da Prefeitura, quando for o caso, podendo ser aplicado 
o disposto no § 1º, do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e divulgadas. 

26.10. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 
termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria.  

26.11. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos licitantes.  

26.12. O Município poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.  

26.13. Fica eleito o foro da Comarca de Mantena, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula 
como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha 
a ser. 

26.14. São anexos deste edital: 
 
Anexo I -  Termo de Referência e Projeto Básico; 
Anexo II -  Modelo da Proposta de Preços; 
Anexo III -  Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF) e 
Atendimento ao Art. 27, IV da Lei nº 8.666/93 e alterações; 
Anexo IV -  Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e de 
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 
Anexo V -  Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte; 
Anexo VI -  Minuta de Compromisso de Fornecimento; 
Anexo VII -  Minuta Do Contrato Administrativo 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas – MG, 15 de outubro de 2020. 
 
 
 

 
Antonielly Zampieri Perini Dias 

Presidente da CPL 
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Anexo I 
Termo de Referência e Projeto Básico 
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Anexo II 
Modelo da Proposta de Preços 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 29/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2020 
 
 
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa visando a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 
eletrodomésticos de responsabilidade de cada Secretaria Municipal de São Félix 
de Minas/MG. 
 

Item    Especificação Unidade 
Quant 
Horas 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 GELADEIRAS SERV 100  R$      R$         

2 MIVROONDAS SERV 60  R$   R$          

3  BEBEDOUROS SERV 60  R$       R$         

4 AUTOCLAVES SERV 40  R$      R$         

5 VENTILADORES SERV 100  R$      R$          

6 BENERVA 300 C/30 SERV 60  R$      R$         

7 BALANÇAS ELÉTRICAS PARA ADULTO SERV 50  R$      R$         

8 COLPOSCÓPIO SERV 50  R$      R$         

9 FOCOS DE LUZ CLÍNICOS SERV 50  R$       R$         

10 CÂMARAS CONSERVADORA DE VACINAS SERV 50  R$       R$         

11 BALANÇAS PARA RECÉM-NASCIDOS SERV 50  R$       R$           

12 NEBULIZADORES 4 VIAS SERV 50  R$       R$         

13 TV'S SERV 50  R$       R$         

14 DESTILADORES SERV 50  R$       R$          

15 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS SERV 60  R$       R$         

16 NEGATOSCÓPIO SERV 60  R$      R$         

17 LASER (FISIO) SERV 50  R$      R$         

18 ULTRASSON (FISIO) SERV 50  R$       R$         

19 TENS (FISIO) SERV 60  R$       R$          

20  INFRAVERMELHO (LÂMPADA) SERV 60  R$       R$         

21 TURBILHÃO SERV 50  R$       R$         

22 ESTEIRA ERGOMÉTRICA SERV 60  R$       R$         

23 MÁQUINAS DE LAVAR SERV 60  R$       R$         

24 COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS SERV 60  R$      R$         

25 DVD SERV 60  R$      R$         

26 RECEPTORES SERV 60  R$       R$          

27 APARELHOS DE RAIO X (ODONTO) SERV 50  R$      R$          

28 FOTOPOLIMERIZADORES SERV 50  R$       R$         

29 ULTRASSONS COM JATO DE BICARBONATO SERV 50  R$      R$         

30 CANETAS DE AUTO ROTAÇÃO SERV 40  R$      R$          
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31 CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO SERV 50  R$      R$          

TOTAL  R$       

 
Valor Total:  
 
 
Declaro:  
 
01- que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 
sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do 
objeto da presente licitação. 
 
02 - que a prestação dos serviços será realizada conforme estipulado no edital e termo 
de referencia, e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.  
 
03 - Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação. 
 
04 - A prestação dos serviços deverá ser conforme Edital nº. 29/2020. 
 
05 - A validade da proposta é de 60 dias. 
 
 
_______________, _____ de _____________ de 2020. 

 
 
 

Carimbo CNPJ/MF- 
Assinatura e identificação do Representante Legal 
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Anexo III 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

Eu ______________________________________________, nacionalidade, profissão, 
CPF nº.: _______________, residente e domiciliado na Rua ___________________, 
n.º _____________, na cidade de ___________________________, Estado de 
______________, neste ato representante legal da empresa ____________________, 
inscrita no CNPJ: ________________________, (endereço) DECLARO, para os 
devidos fins de prova junto ao Processo Administrativo Licitatório n.º 29/2020 e para 
fins do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, Inciso V do Art. 27 
da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos.  

Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de 
aprendiz.  

Por ser verdade firmo a presente. 

 

 

______________, __ de _________________ de 2020. 

Representante Legal – Nome e Cargo 
(razão social, endereço completo, telefone e CNPJ) 

 
Obs.: Deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 
pelo (s) seu(s) representante (s) legal (is)  ou procurador devidamente habilitado, 
caso o proponente não possua papel timbrado poderá preenchê-lo de em papel A4 
branco, sem qualquer rasura que impossibilite seu fiel entendimento. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE 
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO Á COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO  

Ref. Edital de Pregão n.º 19/2020  

Eu ______________________________________________, nacionalidade, profissão, 
CPF nº.: _______________, Residente e domiciliado na Rua ___________________, 
n.º _____________, na cidade de ___________________________, Estado de 
______________, neste ato representante legal da empresa ____________________, 
inscrita no CNPJ: ________________________, (endereço) declara expressamente 
que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Pregão em pauta e nos 
respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que 
venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que 
hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de 
executar os serviços.  

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente total 
concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do 
presente edital.  

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos 
termos do artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações.  

Por ser verdade firmo a presente. 

______________, __ de _________________ de 2020. 

Representante Legal – Nome e Cargo 
(razão social, endereço completo, telefone e CNPJ) 
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ANEXO V 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N.º 29/2020 

MODALIDADE PREGÃO N.º 19/2020 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº __________________________, por intermédio de seu representante legal 
Sr.(a) ________________________________________, portador do Documento de 
Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação 
como ____________________________ (incluir a condição da empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 
4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 
42 a 49 da citada lei.  

(   ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, 
para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, 
estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Local e Data 

_____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2020  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2020  

O Município de ________, inscrito no CNPJ sob o nº _______, com sede na _______, 
nº. ___, Bairro _________, ____________, a seguir denominado Município, neste ato 
representado por seu Prefeito, Sr. ____________, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e demais disposições legais aplicáveis, resolve 
registrar os preços apresentados pela ______, inscrita no CNPJ sob o nº _____, 
situada na ____ _____, nº ____, Bairro _____, ____/____, a seguir denominada 
FORNECEDOR, classificado em ____ lugar, neste ato representada por seu _____, Sr. 
_____, portador da Cédula de Identidade nº _____, ____/___ e inscrito no CPF sob o 
nº _____, _____ classificada no Processo Licitatório nº 29/2020, na modalidade Pregão 
Presencial nº 19/2020, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preços 
unitários.  

1. DOS PREÇOS REGISTRADOS  

OBJETO: Registro de preço para contração de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e eletrodomésticos 
de responsabilidade de cada Secretaria Municipal de São Félix de Minas/MG. 

1.1. A contratação dos serviços objeto desta Ata será formalizada por meio de nota de 
empenho de despesa, após a emissão da ordem de serviços pelo Setor de Compras da 
Prefeitura.  

1.2. O FORNECEDOR, para fins de prestar os serviços do objeto licitado, deverá 
observar as especificações constantes do Termo de Referência anexo do Edital de 
Licitação do Processo Licitatório nº 29/2020, que integra esta Ata como se nela 
estivesse transcrito.  

2. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. O gerenciamento desta Ata será realizado pela Secretaria Municipal de 
Administração e Governo do Município.  

2.2. O Secretaria Municipal de Administração e Governo do Município atuará como 
gestor/fiscal do contrato.  

3. DA VALIDADE DA ATA  
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A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato, podendo ser 
encerrado em prazo inferior, desde que o objeto seja executado integralmente, 
mediante atestação dos gestores/fiscais do Contrato.  

4. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS  

4.1 O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado ao MUNICÍPIO, 
seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua 
responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da 
fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo MUNICÍPIO, obrigando-se, a todo e 
qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais 
penalidades previstas na licitação.  

4.2 Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, 
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo MUNICÍPIO, decorrentes do não 
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele 
atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se 
limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo MUNICÍPIO a terceiros, 
multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários 
advocatícios e outros.  

4.3 Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao 
cumprimento de obrigações definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for 
apresentada ou chegar ao conhecimento do MUNICÍPIO, este comunicará ao 
FORNECEDOR por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, 
diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar ao MUNICÍPIO a 
devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial 
que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As 
providências administrativas ou judiciais tomadas pelo FORNECEDOR não o eximem 
das responsabilidades assumidas perante o MUNICÍPIO, nos termos desta cláusula.  

4.4 Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham 
a ser exigidas do MUNICÍPIO, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo 
FORNECEDOR, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de 
ressarcimento ao MUNICÍPIO, mediante a adoção das seguintes providências:  

a) dedução de créditos do FORNECEDOR;  

b) medida judicial apropriada, a critério do MUNICÍPIO.  

5. DA RESCISÃO  

5.1. Os serviços oriundos desta Ata e contratados pelo MUNICÍPIO poderão ser 
rescindidos:  

a) Por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;  
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b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;  

c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

5.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada 
a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  

6. DAS MULTAS E PENALIDADES  

6.1. O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando 
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo 
a proposta, falhando ou fraudando na execução do contrato, comportando-se de modo 
inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 
MUNICÍPIO e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores 
do MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
nesta Ata de Registro de Preços e demais cominações legais.  

6.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento da presente contratação:  

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, ou por 
dia atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento aprovado, por 
ocorrência;  

b) 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento 
aprovado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços 
contratados ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível 
rescisão contratual;  

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos serviços constantes da Ordem de 
Serviço, na hipótese do FORNECEDOR injustificadamente desistir do contrato ou der 
causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, 
quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

6.3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  

6.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem 
suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida 
pelo FORNECEDOR no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da 
sanção.  
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6.5. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo 
MUNICÍPIO ao FORNECEDOR, a título de multa ou penalidade, reveste-se das 
características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do 
artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação 
definida nesta Ata como de responsabilidade do FORNECEDOR e que, por eventual 
determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo MUNICÍPIO.  

6.6. As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório, 
sendo que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela 
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO por atos 
comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.  

7. DO FORO  

Fica eleito o foro da Comarca de Mantena, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, 
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser.  

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de 
Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) 
testemunhas.  

_________, _____ de _______________________ de 2020.  

 
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS 

Prefeito 
 

 
EMPRESA 

Representante legal 
Cargo 

 

Testemunha: 

________________________________ 

Nome: 

CPF: 

________________________________ 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
Processo Licitatório Nº:29/2020 
Pregão Presencial Nº:19/2020 
Termo de Contrato Administrativo Nº:______/2020 
 

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM ______________________E A 
EMPRESA _______________________, PARA OS 
FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

O Município de São Félix de Minas, inscrito no CNPJ n° 01.613.121/0001-71, Rua Frei 
Inocêncio, nº 236, Centro, Cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, 
CEP 35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Cleudison Luiz da Silva, 
CPF n° ________, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado 
simplesmente Contratante, e, de outro lado, a empresa ________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, localizada na(o) 
_________________________________, neste ato representada pelo seu 
________________, Sr. ___________________, portador da Carteira de Identidade nº 
__________________, expedida pela SSP/__, CPF nº ______________, doravante 
denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante no Processo Licitatório 
Nº:29/2020, referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:19/2020, 
resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com o disposto na Lei nº 
10.520/2002, na Lei 8.666/1993, nas demais legislações pertinentes, em suas 
alterações posteriores, ou em outros dispositivos legais que vierem a substituí-los, que 
as partes se sujeitam a cumprir, mediante as cláusulas e condições estabelecidas a 
seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - Contratação de empresa especializada visando a 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 
eletrodomésticos de responsabilidade de cada Secretaria Municipal de São Félix de 
Minas/MG. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO - O 
acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência dos serviços prestados, serão realizados pela administração através de 
servidor designado. 
 
2.1. O gestor do contrato expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que 
servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e 
constituirá documento indispensável para a liquidação da despesa liberação dos 
pagamentos.  
 
2.2. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 
fiscalização deste Contrato pela Administração, bem como permitir o acesso a informações 
consideradas necessárias pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas. 
 
2.3. O gestor do contrato será o Responsável por todo o relacionamento com a 
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CONTRATADA, não se responsabilizando a Administração por contatos realizados com 
setores ou pessoas não autorizados. 
 
2.4. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS - São condições gerais deste 
Contrato: 
 
3.1. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do 
artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 
 
3.2. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, somente poderá 
ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, ou ser executado em 
associação da CONTRATADA com terceiros, com autorização prévia da 
ADMINISTRAÇÃO, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão 
contratual. 
 
3.3. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização da 
ADMINISTRAÇÃO, em operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou 
outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão contratual. 
 
3.4. Operações de reorganização empresarial tais como fusão, cisão e incorporação, 
deverão ser comunicadas à ADMINISTRAÇÃO para sua análise e aprovação e, na 
hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, 
ensejarão a rescisão do Contrato. 
 
3.5. ADMINISTRAÇÃO e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d” e §8º, da Lei nº 8.666/93, 
por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição 
dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e 
tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral. 
 
3.6. A ADMINISTRAÇÃO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto 
implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 
8.666/93. 
 
3.7. O objeto deste Contrato será executado dentro do melhor padrão de qualidade e 
confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes. 
 
3.8. A ADMINISTRAÇÃO reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer 
produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade 
com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos 
termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o 
disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas 
neste instrumento. 
 
3.9.  Qualquer tolerância por parte da ADMINISTRAÇÃO, no que tange ao cumprimento 
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das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, 
em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor 
todas as cláusulas deste Contrato e podendo a ADMINISTRAÇÃO exigir o seu 
cumprimento a qualquer tempo. 
 
3.10. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre a ADMINISTRAÇÃO e os agentes, prepostos, empregados ou 
demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto, sendo a 
CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das 
relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação 
pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer 
outra. 
 
3.11. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer 
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, 
direta ou indiretamente, à ADMINISTRAÇÃO, seus servidores ou terceiros, produzidos em 
decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, 
resguardando-se à ADMINISTRAÇÃO o direito de regresso na hipótese de ser compelido a 
responder por tais danos ou prejuízos. 
 
3.12. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, 
informações e documentos fornecidos pela ADMINISTRAÇÃO ou obtidos em razão da 
execução do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, 
durante a vigência deste Contrato e mesmo após o seu término. 
 
3.13. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos 
ou elaborados pela CONTRATADA durante a execução do objeto deste Contrato serão de 
exclusiva propriedade da ADMINISTRAÇÃO, não podendo ser utilizados, divulgados, 
reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização 
desta, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da 
legislação pátria vigente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS – A CONTRATADA 
responderá por todo e qualquer dano provocado à ADMINISTRAÇÃO, seus servidores ou 
terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser 
excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela 
ADMINISTRAÇÃO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, 
sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas no presente Contrato. 
 
4.1. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, 
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pela ADMINISTRAÇÃO, decorrentes do 
não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela 
atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se 
limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela ADMINISTRAÇÃO a terceiros, 
multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários 
advocatícios e outros. 
 
4.2. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento 
de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA  for 
apresentada ou chegar ao conhecimento da ADMINISTRAÇÃO, esta comunicará a 
CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, 
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diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar à ADMINISTRAÇÃO a 
devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial 
que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As providências 
administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das 
responsabilidades assumidas perante a ADMINISTRAÇÃO, nos termos desta cláusula. 
 
4.3. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a 
ser exigidas da ADMINISTRAÇÃO, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela 
CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de 
ressarcimento à ADMINISTRAÇÃO, mediante a adoção das seguintes providências: 
- dedução de créditos da CONTRATADA;  
- medida judicial apropriada, a critério da ADMINISTRAÇÃO.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA – Compete 
exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto deste Contrato, observar as 
normas que integram o regime jurídico da relação trabalhista celetista, em especial a 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, legislação complementar, normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos contidos nas Convenções 
Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na execução dos serviços. 
 
5.1. A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer ações judiciais, 
reivindicações ou reclamações de seus empregados, sendo, em quaisquer circunstâncias, 
considerado como exclusivo empregador e único responsável por qualquer ônus que a 
ADMINISTRAÇÃO venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, 
reivindicações ou reclamações. 
 
5.2. Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar à ADMINISTRAÇÃO, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação/citação, qualquer reclamação 
trabalhista ajuizada por seus empregados e relacionada a serviços prestados na 
ADMINISTRAÇÃO. 
 
5.3. Vindo a ADMINISTRAÇÃO a responder por qualquer ação ou reclamação proposta por 
empregados da CONTRATADA, pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro, estará 
expressamente autorizado a, mediante simples comunicação escrita, reter e utilizar os 
créditos de titularidade da CONTRATADA, até o montante necessário para o ressarcimento 
integral da obrigação exigida, incluindo custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO – Os serviços serão 
autorizados sempre que necessário, mediante apresentação de Ordem de Serviço. 
 
6.1. Não Será admitida a subcontratação. 
 
6.2. A CONTRATADA deverá arcar com suas despesas com passagens, alimentação, 
hospedagem e transporte relacionadas à execução do objeto, sendo vedado qualquer 
reembolso além dos valores contratualmente previstos. 
 
6.3. A CONTRATADA deverá manter os seguintes serviços de atendimento ao usuário: 
a) via internet; 
b) via telefone, em horário comercial, cinco dias na semana. 
c) In loco mediante horas técnicas autorizadas pela Contratante. 
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6.4.  Os serviços de manutenção local, caso ocorram, deverão ser prestados em qualquer 
dia da semana e horário, cabendo à CONTRATADA arcar com todos os custos inerentes a 
sua perfeita execução. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES –  
 
8.1 A ADMINISTRAÇÃO obriga-se a: 
 
a) Permitir acesso a todas as dependências da Prefeitura necessárias a prestação do 
serviço. 
 
b) Cumprir todas as normas e condições do presente edital. 
 
c) Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias à plena 
execução do contrato a ser celebrado. 
 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual. 
 
e) Determinar responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto 
contratual. 
 
f) Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução de 
serviços. 
 
g) Informar a contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos serviços 
prestados. 
 
h) Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução dos serviços pela 
Contratada. 
 
i) Avaliar todos os serviços prestados pela Contratada. 
 
j) Responsabilizar-se pelos pagamentos dos serviços prestados pela Contratada mediante 
a apresentação de Nota Fiscal. 

 
8.2. À CONTRATADA obriga-se a:  
 
a) Responsabilizar-se, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pela 
Administração, pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da Prefeitura ou 
de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução deste contrato, decorrentes de 
dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover 
o ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
comprovação de sua responsabilidade; o não cumprindo, legitimará o desconto do valor 
respectivo dos créditos a que porventura faça jus. 
 
b) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada 
por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Prefeitura. 
 
c) Manter durante toda a execução do contrato toda a documentação exigida na habilitação. 
 
d) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica. 



 

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

www.saofelix.mg.gov.br 

   

 
e) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter 
uma operação correta e eficaz. 
 
f) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Prefeitura inerentes à 
prestação dos serviços contratados, dentro dos prazos estabelecidos pelo poder concedente. 
 
g) Atender de imediato as solicitações, corrigindo qualquer ocorrência de interrupção na 
prestação dos serviços contratados. 
 
h) Garantir a Prefeitura o envio de Notas Fiscais e Fatura dos serviços prestados com, no 
mínimo, 10 (dez) dias de antecedência à data de vencimento. 
 
i) Garantir o funcionamento ininterrupto do serviço, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana. 
 
j) Comunicar por escrito, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, à 
equipe técnica da Prefeitura, interrupções programadas, para a realização de manutenções 
preventivas. 
 
k) Oferecer descontos compulsórios de valor equivalente ao período de interrupção dos 
serviços. 
 
l) Responsabilizar-se pelas instalações de toda a infraestrutura necessária para a 
prestação do serviço como: instalações de modens, links, cabeamento, cabeamento ótico, 
equipamentos e outros que deverão ser providenciados dentro do prazo de instalação previsto, 
independente de capacidade da rede telefônica que atenda a instalação do serviço nos 
endereços indicados pela Prefeitura. 
 
m) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução deste contrato, sem prévia e 
expressa anuência da Prefeitura, sendo que a responsabilidade técnica caberá à 
CONTRATADA, em qualquer caso, e não será transferida, sob nenhum pretexto. 
 
n) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
o) Apresentar, sempre que solicitado pelo fiscal do contrato, no prazo máximo estipulado no 
pedido, documentação referente às condições exigidas neste instrumento contratual. 
 
p) Arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre esta contratação, 
inclusive os fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, devendo apresentar, 
sempre a documentação comprobatória dos recolhimentos devidos. 
 
q) . Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas 
neste instrumento e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo, 
decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais. 
 
r) Comunicar ao Setor de Contratos da Prefeitura, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social, durante o prazo de vigência deste 
contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação. 
 
s) Fornecer a Setor de Contratos da Prefeitura todas as informações por este solicitadas, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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t) Encaminhar qualquer solicitação a Prefeitura por intermédio do fiscal do contrato. 
 
u) Acatar a fiscalização, à orientação e ao gerenciamento dos trabalhos por parte do fiscal 
do contrato designado pela Prefeitura. 
 
v) Disponibilizar espaço físico, apropriado na sede deste município para o atendimento das 
solicitações, conforme descrito no Projeto Básico.  

 
CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO – O valor total deste 
Contrato é R$ ______________, com valores mensais de R$ ______ (_________), 
conforme proposta da CONTRATADA apresentada no procedimento licitatório. 
 
9.1. Todo e qualquer pagamento está condicionado ao cumprimento e entrega de cada 
atividade dos trabalhos, conforme cronograma de execução salvo se a CONTRATANTE 
realizá-los em prazo menor, estipulado na proposta comercial.   
 
9.2. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva 
prestação dos serviços nas condições especificadas neste Contrato, que será comprovada 
por meio do atestado de inspeção a ser expedido pelo GESTOR DO CONTRATO. 
 
9.3. Os pagamentos serão efetuados pelo Setor Financeiro até o 10º (décimo dia útil) do 
mês subsequente à prestação do serviço mediante apresentação da nota fiscal pela 
CONTRATADA. 
 
9.4. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as 
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, 
quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias. 
 
9.5. A ADMINISTRAÇÃO, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 
devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 
prazo estipulado no item 9.3 será contado somente a partir da reapresentação do 
documento, desde que devidamente sanado o vício. 
 
9.6. Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito em conta bancária a ser 
informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser 
convencionada entre as partes. 
 
9.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação por parte da CONTRATADA, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à 
documentação exigida, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção 
monetária, compensação financeira ou interrupção na prestação dos serviços. 
 
9.8. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará a 
ADMINISTRAÇÃO, plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos 
serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, 
tempo ou forma. 
 
9.9. O pagamento da implantação será feito tão logo a Contratante der o aceite de sua 
conclusão, podendo ser feito isoladamente para cada módulo do software, iniciando a 
cobrança dos valores de locação no mês subsequente à conclusão da implantação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS – Será reajustado o valor do 
Contrato, mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo 
de 1 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou do último 
reajuste, tendo como base a variação do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – 
IGP-M (Fundação Getúlio Vargas – FGV). 
 
10.1. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas 
decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

DOTAÇÃO  NOMECLATURA  FONTE 

 
 

 
 

 

11.1. A ADMINISTRAÇÃO incluirá em suas propostas orçamentárias para os exercícios 
subsequentes, a previsão dos créditos necessários para o pagamento da despesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA – O contrato vigerá da data da sua 
assinatura e encerrando em ____ de ___________ de __________, com eficácia legal a 
partir da publicação do seu extrato. 
 
12.1. Nos termos do previsto no inciso IV, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, o prazo de 
vigência deste Contrato poderá se estender até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, por 
meio de Termo Aditivo a ser firmado entre as partes, desde que os serviços estejam sendo 
prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e desde que permaneçam favoráveis 
à ADMINISTRAÇÃO as condições contratuais e o valor cobrado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO – Este Contrato 
poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, desde que haja 
interesse da ADMINISTRAÇÃO, com a apresentação das devidas e adequadas 
justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL – O presente Contrato 
poderá ser rescindido: 
 
a) Por ato unilateral e escrito da ADMINISTRAÇÃO, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
 
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 
a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
14.2. Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, 
reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, a ADMINISTRAÇÃO responderá 
pelo preço dos serviços estipulado na Cláusula Nona, devido em face dos trabalhos 
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efetivamente executados pela CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da 
rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES – Pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, o Contratante poderá, garantida ampla defesa, aplicar as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência; 
b) Multa nos seguintes percentuais: 
c) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 30º 
(trigésimo) dia, calculado sobre o valor do contrato; 
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias na entrega do objeto, com a possível rescisão contratual; 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a empresa, 
injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de descumprimento contratual, quando a Prefeitura, em face da menor 
gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 
percentual da multa a ser aplicada. 
 
15.1. Suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município 
de São Félix de Minas, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
15.2. 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 aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
 
15.3. Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a Contratada será 
notificada com 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
15.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 
do pagamento devido pela ADMINISTRAÇÃO. Se os valores não forem suficientes, a 
diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, 
a contar da aplicação da sanção. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES - Fica 
desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela 
ADMINISTRAÇÃO à CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das 
características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do art. 
586 do Código de Processo Civil. Reveste-se das mesmas características qualquer 
obrigação definida neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por 
eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pela ADMINISTRAÇÃO. 
 
16.1. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de 
responsabilidade da CONTRATADA, a ADMINISTRAÇÃO poderá reter parcelas de 
pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples 
comunicação escrita à CONTRATADA ou interpor medida judicial cabível. 
 
16.2. As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, 
sendo que o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela 
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados à ADMINISTRAÇÃO por 
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atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL - Este Contrato está 
vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório Nº:29/2020, realizado na 
modalidade Pregão Presencial Nº:19/2020, que lhe deu causa, exigindo-se para sua 
execução, rigorosa obediência ao instrumento convocatório e seus anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Este Contrato está 
vinculado de forma irrestrita aos ditames da Lei nº 8.666/93 no que tange à sua execução 
nos casos omissos no presente edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO – O extrato deste Contrato será 
publicado em órgão de imprensa oficial do Estado de Minas Gerais, por conta do Município 
de São Félix de Minas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO - As partes elegem o foro da Comarca de Mantena, 
Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do 
presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, 
por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes firmam o presente Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas / MG, ___  de _________ de 2020. 
 
 
 

CLEUDISON LUIZ DA SILVA  
CONTRATANTE 

CONTRATADO 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

TESTEMUNHAS: 
NOME:___________________________ 
 
CPF:_____________________________ 

NOME:___________________________ 
 
CPF:_____________________________ 
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 19/2020 

 
 
 

EMPRESA: ______________________________________ 
 
ENDEREÇO COMPLETO: ______________________________________. 
 
CNPJ/MF DA EMPRESA: _________________________ 
 
TELEFONE: (__) ________________ FAX:(__) ____________________ 
 
E-MAIL: ___________________________ 
 
 
                
Recebi do Município de São Félix de Minas, cópia do Edital do Pregão Presencial Nº: 19/2020, cujos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão recebidos pela Pregoeira às 
09h00 do dia 29/10/2020, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situado à Rua Frei Inocêncio, 
nº 236 – Centro – São Félix de Minas - MG. 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, ___ de ___________ de 2020. 
 
 
 
 

_______________________________ 
NOME DA EMPRESA 

CNPJ: _____________ 
 
 
 
 
Nome Legível: _______________________________________ 
 

 
 
 
 

 


