Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG
Av. Nossa Senhora das Mercês, nº 128, Centro, CEP 39190-000
Tel.: (0xx) 38 3525-1213 CNPJ nº 17.754.110/0001-41

AVISO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NAS DIRETRIZES DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA
INSTALADO E 01 EIXO DIFERENCIAL COMPLETO, conforme condições, quantitativos e especificações
constantes no instrumento convocatório, no Termo de Referência – Anexo I e demais Anexos, que integram
este Edital, independente de transcrição.

 APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 14/12/2018, até às 09h (nove horas).
 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 14/12/2018, às 09h (nove horas).
 LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AV. NOSSA
SENHORA DAS MERCÊS, Nº 128, CENTRO - SENADOR MODESTINO GONÇALVES-MG
 CONSULTAS AO EDITAL: Divisão de Licitações, das 07h (sete horas) às 11h (onze horas) e das 12h (doze
horas) às 16h (dezesseis horas), no endereço acima mencionado pelo licitacaosenador2017@gmail.com e
pelo site www.smg.mg.gov.br.

 ESCLARECIMENTOS: Divisão de Licitações, das 07h (sete horas) às 11h (onze horas) e das 12h (doze
horas) às 16h (dezesseis horas), na Av. Nossa Senhora das Mercês, nº 128, Centro – Senador Modestino
Gonçalves-MG, ou através do telefone (38) 3525-1213.
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EDITAL DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2018
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 14/12/2018
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AV. NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, Nº 128,
CENTRO - SENADOR MODESTINO GONÇALVES-MG.
O MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES-MG, representado pelo seu Prefeito Municipal,
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 003/2018, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicados, fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP), conforme descrito neste Edital e seus
anexos. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal 10.520 de
17/07/02, a Lei Federal 8.666 de 21/06/93 e a Lei Complementar Nº 123/06, com as devidas alterações e
demais normas pertinentes.
1 – DO OBJETO:
1.1. A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE NAS DIRETRIZES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA INSTALADO E 01 EIXO DIFERENCIAL COMPLETO, conforme
condições, quantitativos e especificações constantes no instrumento convocatório, no Termo de
Referência – Anexo I e demais Anexos, que integram este Edital, independente de transcrição.
1.2. O Tanque Pipa em referência deverá ser adaptado em um caminhão modelo GMC 14190, ano 2000, de
propriedade da Secretaria Municipal de Transportes de Senador Modestino Gonçlves-MG, cuja instalação
ficará a cargo da licitante vencedora.
1.3. O Eixo Diferencial em referência deverá ser adaptado em um caminhão modelo GMC 14190, ano 2000,
de propriedade da Secretaria Municipal de Transportes de Senador Modestino Gonçlves-MG.
1.4. O objeto deverá estar de acordo com as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas,
atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes
de controle de qualidade e industrial, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do
art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
1.5. As licitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do Anexo I e forem convocadas para a
assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o
término da vigência contratual. O Município de Senador Modestino Gonçalves não se responsabilizará por
prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da
compra por parte da Prefeitura.
1.6. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital de embasamento,
serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento.
1.7. Os proponentes deverão apresentar o preço unitário para cada item cotado, a marca para cada um
dos produtos cotados e o prazo de validade da proposta de preços apresentada que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias em relação à data de realização do Pregão.
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1.8. Os produtos deverão ser entregues e/ou instalados no prazo e condições estabelecidos neste edital.
1.9. Os pedidos deverão ser atendidos no momento da apresentação da respectiva Ordem de
Fornecimento, devidamente assinada pelo Diretor do Departamento de Compras.
1.10. A empresa licitante deverá obrigatoriamente apresentar em sua proposta, a marca do produto que
está sendo cotado, se cabível, não podendo a mesma ser substituída no ato da entrega.
1.11. Caso seja constatada qualquer irregularidade no ato da entrega/instalação, a empresa contratada
deverá realizar a imediata substituição do produto fornecido, sem qualquer ônus para a Administração
Municipal.
2 – ESCLARECIMENTOS
2.1 Esclarecimentos Iniciais:
2.1.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e
prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste
Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto,
estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame.
2.1.2. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento vinculativo,
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão
seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite a
Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves efetuar as aquisições nas quantidades julgadas
necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.
2.2. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação, constantes deste edital e seus anexos.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Somente poderão participar deste certame as microempresas e empresas de pequeno porte que
atendam às condições de habilitação estabelecidas neste edital.
3.1.2 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas.
3.2. Não poderão participar desta licitação:
3.2.1. Entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
3.2.2. Entidades empresariais declaradas suspensas temporariamente de participar de licitações e
impedidas de contratar com o Município nos termos do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;
3.2.3. Entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.2.4. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
3.2.5. Entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.
3.2.6 – De propriedade de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.
3.3 – A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento,
se sujeita às penalidades cabíveis.
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3.4 – Não consideradas MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE nos termos da Lei
Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14.
3.5 – O Edital via e-mail, Pen-Drive, CD, desde que apresentados à Comissão, não serão cobrados qualquer
valor, todavia, será cobrado às licitantes, o valor de R$0,25 (Vinte e cinco centavos) por página, pela
retirada do Edital (impresso) e seus anexos, o qual deverá ser pago na Tesouraria da Prefeitura Municipal
de Senador Modestino Gonçalves, conforme previsão legal do município.
3.5.1 - Qualquer extração de cópia de parte do presente edital, implicará na cobrança de valor por cópia,
sendo que será facultado ao licitante a solicitação de retirada do edital, de acordo com a conveniência e
possibilidade da Administração em disponibilizar um servidor para acompanhamento, para que a cópia
dos autos sejam realizadas em outro local.
4 – DO PROCESSAMENTO
4.1- A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços com os
documentos que a instruírem e a Habilitação, será pública, dirigida por um Pregoeiro de acordo com a
legislação supracitada e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já
determinados.
4.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do art. 4º, inciso VI
da Lei 10.520/02.
4.2.1– O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante
que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório,
venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
4.2.2– O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato
social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
4.2.3 – Os interessados ou seus representantes deverão apresentar, conforme modelo no Anexo III,
declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
4.2.4 – As licitantes participantes (MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE) 4.2.6 – Caso a
empresa não se faça representar na sessão de licitação, a declaração do item acima deverá ser colocada no
envelope da PROPOSTA DE PREÇOS.
deverão apresentar OBRIGATORIAMENTE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou EMPRESA
DE PEQUENO PORTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, conforme modelo no anexo VI do Edital e
entregarão os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação.
4.2.5 – Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes,
dando-se início ao recebimento dos envelopes.
4.3 – Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e
posterior rubrica.
4.4 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, de acordo com o estabelecido no item 7, caberá
ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.
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4.5 – Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o pregoeiro fará a abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do
atendimento das condições fixadas no edital.
4.6 – Verificado o atendimento das exigências afixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
4.7 – Se a oferta não for aceitável ou o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
4.8 – Se os licitantes vencedores, convocados dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior.
5 – DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO
5.1 – A Proposta de Preços e os documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora
determinados, em 2 envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes
requisitos:
 Envelope A: Proposta de Preços
 Envelope B: Documentos de Habilitação, compostos pelos Documentos exigidos no item 8
deste edital.
5.1.1 - Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:
ENVELOPE A – PROPOSTAS DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES-MG
EDITAL DO PREGÃO Nº 049/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ
ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES-MG
EDITAL DO PREGÃO Nº 049/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ
6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1 - No envelope destinado à proposta de preços deverá:
6.1.1 - Constar 01 (uma) via da proposta, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas pelo
representante legal do licitante proponente;
6.1.2 - Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone e endereço eletrônico email (se houver), para contato, bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade,
domicílio e cargo na empresa de seu representante legal.
6.1.3 - Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, prazo
em que o Licitante deverá manter o valor apresentado;
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6.1.4 - Ser representada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seus anexos, em moeda
corrente nacional (R$ 1,00), expressos em algarismos e por extenso, básicos para a data de apresentação
da proposta;
6.1.5 - Constar preço unitário e total. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este
último;
6.1.6 - Ser declarada expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e
despesas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
6.1.7 - Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado;
6.1.8 – Constar a marca do produto que está sendo cotado, sempre que cabível.
6.1.9- Na eventual existência de marcas ou modelos no presente edital ou nos seus anexos, devem ser
entendidas meramente como referência de qualidade e utilidade. O licitante não está obrigado a propor
a mesma marca ou modelos referidos, entretanto, deve apresentar produto de marca/modelos similares
que tenha qualidade e utilidade igual ou superior à marca/modelos de referência, desde que estes
atendam a necessidade da administração.
6.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a
esse ou qualquer título, devendo os materiais ser fornecidos ao Município sem ônus adicionais.
6.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos
e que, por serem omissas, apresentarem irregularidades ou defeitos que possam dificultar o julgamento.
6.4 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7 – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes,
dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
1 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
1.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o atendimento a
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, sendo imediatamente
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
1.2 - O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos e
superiores em até 10% (Dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus autores participem dos
lances verbais.
1.3 - Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem anterior,
o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
apresentadas.
1.4 - Será desclassificada a proposta que:
1.4.1 - Não se refira à integralidade dos itens cotados.
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1.4.2 - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado,
superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3º do
art. 44 e inciso I e II do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93.
1.4.3 - Não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital.
1.4.4 - Não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências.
2 - LANCES VERBAIS:
2.1 - Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a oportunidade de nova
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço aos demais e em ordem decrescente de valor.
2.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado
sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances do item.
2.3 - Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo Pregoeiro.
2.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para
efeito de posterior ordenação das propostas.
3 - JULGAMENTO:
3.1 - Para julgamento da proposta mais vantajosa, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
3.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.
3.3 - O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais que não
afetem o seu conteúdo.
3.4 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios estabelecidos
neste edital, decidindo motivadamente a respeito.
3.5 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado da contratação.
3.6 - Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu preço
seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
3.7 - Se a proposta não for aceitável ou a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação das condições
de habilitação da licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarado vencedor e a ele adjudicado
o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta.
4 - DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006:
“Art. 44 - Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.
§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até
5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
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I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei
Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
§ 1o Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.”
5 - Sendo aceitável a oferta de menor preço por ITEM (ao final dos lances do primeiro ITEM ou de todos os
ITENS), será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado,
para confirmação das suas condições habilitatórias.
6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro negociará com o proponente para que
seja obtido melhor preço.
6.1 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
7 - Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes.
8 - Quando solicitado pelo Pregoeiro, a licitante vencedora do certame deverá encaminhar a mesma, no
endereço citado neste edital, até 48 horas após a realização do Pregão, a Proposta Comercial
READEQUADA (conforme valores finais após a fase de lances verbais) conforme Anexo – Modelo de
Planilha/Proposta Comercial, em uma via, datilografada, ou em letra cursiva ou de forma, ou ainda
processada em computador, com identificação da empresa licitante, CNPJ, endereço e assinada pelo seu
representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, ou em modelo próprio em que
conste todas as informações previstas no referido modelo.
9 - Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro disponibilizará
aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” para retirada. Se
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o licitante não promover a retirada de seu envelope, a Equipe de
Pregão poderá descartar os mesmos.
10- Será incluído, na Ata de Registro de Preços na forma de anexo (CADASTRO DE RESERVA), o registro
das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na
sequência da classificação do certame.
10.1 – Sendo aceito pelas licitantes participantes sua inclusão no Cadastro de Reserva, conforme disposto
no item acima, o Pregoeiro Oficial efetivará a abertura do envelope de Documentação de Habilitação, com
a respectiva análise e julgamento; conforme disposto neste Edital Convocatório.

8 – DA HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG
Av. Nossa Senhora das Mercês, nº 128, Centro, CEP 39190-000
Tel.: (0xx) 38 3525-1213 CNPJ nº 17.754.110/0001-41
8.1 O envelope “B” Documentação deverá conter:
8.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

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;

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretores em
exercício;
Obs: As empresas que já tenham apresentado ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor no
momento do Credenciamento, estão dispensadas da apresentação dos mesmos no envelope de
habilitação.
8.1.2 REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ).
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FAC – Ficha de Atualização Cadastral) ou
Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto do certame.
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal abrangendo a regularidade das contribuições
previdenciárias e de terceiros; para fins de comprovação da regularidade para com a Fazenda Federal
deverá ser apresentada a Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal; faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a Certidão
quanto a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional”;
d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
e) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente
ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.
f) Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao domicílio
ou sede da proponente.
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n°
12.440/2011.
8.1.3
QUALIFICAÇÃO TECNICA
a) Declaração de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (C.F.B., Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99);
b) Declaração de inexistência de fatos impeditivos de participação em licitação;
c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de
serviços ou fornecimento que tenham características semelhantes ao objeto desta licitação.
8.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

Certidão Negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
8.1.5. DOS DOCUMENTOS DAS ME/EPPS:
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8.1.5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de qualificação
econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta última apresente alguma
restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação.
8.1.5.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, e artigo 7º da lei 10.520 de 17.07.2002, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.
8.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa
oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.
8.3 – As empresas que apresentarem o Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura de Senador
Modestino Gonçalves-MG atualizado serão dispensadas da apresentação dos documentos nele contidos,
desde que estejam válidos na data da abertura do processo.
8.3.1 – No caso de não constar no CRC documento exigido no edital, o licitante deverá complementar a
documentação exigida.
8.3.2 - Às empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de Certificado de
Registro Cadastral – CRC, instituído pela Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves-MG, será
assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada para a regularização na própria sessão
(caso esteja com algum documento vencido).
8.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
8.4.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
8.4.2 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 17.8 e 17.9 deste Edital, o Pregoeiro
considerará o proponente inabilitado.
8.4.3 - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os
documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 60
dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas.
9 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
9.1.1 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
10 – DOS RECURSOS
10.1 – “Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
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que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos”. (Lei 10.520/02 Artigo 4º, inciso XVIII).
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de
recurso.
10.3 - Os recursos e impugnações contra a decisão do Pregoeiro somente terão efeito suspensivo quanto à
matéria suscitada.
10.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.5 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata.
10.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de
Licitação – Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves-MG, nos dias úteis, no horário de 08:00
às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fax e
vencidos os respectivos prazos legais.
11 – DA ENTREGA DOS ITENS, OBJETO DESTE EDITAL
11.1 – O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a
Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura de Senador Modestino Gonçalves-MG, observados os
Artigos 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que a mesma poderá delegar tais poderes, a seu
exclusivo critério, aos outros órgãos da Administração Direta.
11.2 – À Prefeitura de Senador Modestino Gonçalves-MG reserva-se o direito de não aceitar o produto em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a aquisição e aplicar o
disposto no Art. 24, inciso XI da Lei Federal Nº 8.666/93.
11.3 – O fornecedor deverá entregar/instalar os produtos decorrentes do Registro de Preços em até 30
(trinta) dias a contar da emissão da ordem de fornecimento.
11.4 – O licitante vencedor se responsabilizará por todas as despesas de frete e transporte, inclusive a
descarga dos produtos a serem entregues, restando claro que a instalação do produto também ficará às
suas expensas, salvo estipulação em contrário do órgão requisitante.
12 – DO PAGAMENTO
12.1 – Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao do fornecimento e
recebimento da nota fiscal atestada pelo responsável.
12.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado
a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
12.3 – O pagamento poderá ser suspenso, sem prejuízo para o município, nos casos de inexecução,
imperfeição do material ou irregularidade fiscal.
13 – DAS OBRIGAÇÕES
13. 1– Obrigações da licitante vencedora:
13.1.1- Entregar os produtos em conformidade com o edital, dentro dos prazos estipulados;
13.1.2 - Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a
funcionários da empresa, ficando o Município de Senador Modestino Gonçalves-MG isento de qualquer
vínculo empregatício com os mesmos;
13.1.3 – Responsabilizar-se por todo o transporte, carga, descarga e instalação dos produtos licitados;
13.1.4 – Acatar a toda orientação advinda da fiscalização, com relação às mercadorias;
13.1.5 – Entregar o produto solicitado, no prazo determinado;
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13.1.6 – Efetuar o recolhimento e a troca imediata de qualquer objeto licitado, mesmo após o seu
pagamento se, dentro do prazo de validade, apresentar quaisquer alterações que comprometam a
qualidade do mesmo, ficando a licitante vencedora responsável por todas as despesas advindas da
referida troca.
13.1.7 – Manter, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13.2 – Obrigações do Município:
13.2.1– Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto licitado;
13.2.2 – Rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com o edital;
13.2.3 – Efetuar os pagamentos nos termos do item 12.
14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar a execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco anos), sem prejuízo
das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
14.2 - Se o licitante vencedor, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a comunicação, recusar-se a assinar o
contrato injustificadamente, a sessão será retomada e os demais licitantes serão chamados, na ordem de
classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades seguintes, sem prejuízo da
aplicação de outras cabíveis.
14.3 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis:
14.3.1- 10% (dez por cento), calculado sobre o valor do objeto adjudicado, por ocorrência, no caso de a
licitante deixar de fornecer o produto ou entregá-lo com atraso;
14.3.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da licitante não assinar a Ata de
Registro de Preços ou, injustificadamente, desistir do fornecimento ou der causa à 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.
14.3.1 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, deverá ser recolhida pela
contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.
14.3.2 - As sanções previstas, face à 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.
15 – DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
15.1 – O Município utilizar-se-á da Ata de Registro de Preços através da emissão das respectivas “Ordens de
Fornecimento”.
16. DAS AMOSTRAS
16.1. Caso seja necessária a apresentação de amostra, como condição de aceitação para o item em
questão, a empresa vencedora da melhor proposta terá, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis, após a
solicitação do pregoeiro, para a entrega da mesma à Prefeitura Municipal de Senador Modestino
Gonçalves;
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16.1.1. A não apresentação da amostra acarretará na desclassificação da empresa proponente, passando-se
para a melhor proposta subsequente;
16.1.3. As amostras dos produtos apresentadas para análise deverão ser idênticas à descrição do edital e
aos produtos que serão entregues pelos licitantes vencedores. Cada amostra deverá ser etiquetada com o
nome da licitante.
16.2 O Município de Senador Modestino Gonçalves, reserva-se o direito de aceitar ou não as amostras,
independentemente da informação contida na proposta comercial, caso não atendam as especificações
exigidas, ou seja, de qualidade inferior à proposta.
16.3 Caso não seja aprovada a amostra da empresa julgada vencedora, o(a) Pregoeiro(a) poderá examinar
as ofertas subsequentes, verificando a aceitabilidade, a habilitação e amostra destas licitantes, em ordem
de classificação determinada pela sessão dos lances, até o efetivo julgamento em favor da empresa
vencedora.
17 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
17.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento
oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.
18 - DA REVISÃO DOS PREÇOS.
18.2.1 - Os preços deverão ser expressos em reais fixo e irreajustável.
18.2.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico
financeiro, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.
18.2.3 - Caso ocorra variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA,
devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.
19 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES
19.1 - Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado por ITEM, será convocado
para assinar a ata de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias úteis e nas condições estabelecidas no
presente edital, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
19.2 - Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos da licitante mais bem
classificado durante a fase competitiva.
19.3 - Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo (CADASTRO DE RESERVA), o registro das licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da
classificação FINAL do certame.
19.4 - Funcionará como anexo a que se refere o item acima, cópia da ata de sessão de julgamento do
pregão na qual os demais licitantes classificados após o vencedor declararem expressamente sua
concordância em substituí-lo, eventualmente, nas mesmas condições do primeiro colocado, inclusive
quanto ao preço.
19.5 - O registro a que se refere o item 19.3 acima, tem por objetivo a formação de CADASTRO DE
RESERVA no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses de
cancelamento previstas no presente edital.
19.6 - É facultado à Prefeitura, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e
condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes na forma do art. 4º, inc. XXIII da Lei Federal
10.520/2002, até que obtenha êxito em firmar compromisso para o lote ou lotes.
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19.7 - A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas,
após cumpridos os requisitos de publicidade.
19.8 - A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste
artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
19.9 - A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por
intermédio de instrumento contratual (se for o caso), emissão de nota de empenho de despesa, ordem de
fornecimento, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de
1993.
19.10 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
19.11 - A Ata de Registro de Preços (ARP) terá validade de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, sem
possibilidade de prorrogação.
19.12 – Os quantitativos constantes da ARP não podem sofrer acréscimos ao longo de sua vigência.
19.13 - A Ata de Registro de Preços será lavrada em 2 (duas) vias devendo, uma, ser juntada ao processo
que lhe deu origem e a outra levada ao Sistema de Controle de Registro de Preços.
19.14 - A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração direta do
Município.
19.15 - O fornecedor garantirá a entrega das mercadorias, nas marcas apresentadas no processo licitatório
por todo o período de vigência do contrato/ata de registro.
19.16 - A Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves reserva-se o direito de não receber os
produtos e serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o
contrato/ata de registro e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal Nº 8.666/93.
20 - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
20.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à
Prefeitura pelo seu Setor de Compras, órgão gerenciador do presente Registro de Preços, promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
20.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior àquele praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
20.3 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
20.4 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original da fase de lances do Pregão.
20.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
20.5.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
20.5.2 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
20.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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20.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando:
20.7.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
20.7.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
20.7.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
20.7.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
20.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
20.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
20.9.1 - Por razão de interesse público; ou
20.9.2 - A pedido do fornecedor.
21 – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
21.1 - A Secretaria competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será:
Secretaria Municipal de Administração, observado o artigo 67, da Lei Federal no 8.666/93.
21.2 - Na ocorrência de atrasos na entrega das mercadorias, a Prefeitura poderá aplicar as penalidades
previstas neste Edital.
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, 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 e não comprometa a lisura da licitação, 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
Federal Nº 8.666/93.
22.2 - Fica segurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
22.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
22.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
22.5 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
22.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.
22.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município.
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22.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a
realização da sessão pública de pregão.
22.9 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
22.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de
Senador Modestino Gonçalves-MG, situada na Av. Nossa Senhora das Mercês, nº 128, Centro, Divisão de
Compras e Licitações ou por meio do telefone: (38) 3525-1213.
22.10.1 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente
informal.
22.11 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação do objeto
licitado.
22.12- Integram este Edital os seguintes Anexos:
Anexo I – Modelo de Proposta
Anexo II – Termo de Referência
Anexo III – Modelo de Declaração quanto à regularidade do menor
Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação
Anexo V – Carta de Credenciamento
Anexo VI – Minuta da Ata Contrato
Anexo VII – Declaração de ME/EPP
Anexo VIII – Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo e idoneidade
Anexo IX – Declaração de pleno conhecimento do edital
Anexo X – Declaração e elaboração independente de Proposta
Anexo XI – Recibo de Retirada de Edital
22.13 – O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Diamantina-MG.

Senador Modestino Gonçalves-MG, 03 de dezembro de 2018.

Arnaldo de Oliveira Neto
Pregoeiro Municipal

Valmir José Guimarães
Prefeito Municipal
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
1. DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NAS DIRETRIZES DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA
INSTALADO E 01 EIXO DIFERENCIAL COMPLETO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO
I E DEMAIS ANEXOS, QUE INTEGRAM ESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Trata-se de aquisições (Pipa e Diferencial) que serão adaptados em caminhão de propriedade da
Secretaria de Transportes, que tem por objetivo suprir as necessidades operacionais, salvaguardando a
continuidade e o desenvolvimento desse município tais como controle de emissão de poeira, umectação de
vias e pátios, terraplenagem, irrigação, lavagem de ruas, calçadas, estacionamentos e praças ou quaisquer
outras atividades que seja necessária a utilização do Caminhão Pipa, sempre visando o interesse e o bem
estar da população. A referida solicitação se justifica, ainda, tendo em vista que o Município,
constantemente, sofre com a escassez de recursos hídricos, tornando-se necessária a intervenção
municipal no socorro de munícipes, que acabam por não ter acesso ao mínimo existencial, ou seja, água
para sobrevivência. Dado a necessidade de prestar atendimento de serviços essenciais para os munícipes,
não pode a Administração deixar de prover o mínimo para os mesmos, fornecendo o abastecimento de
água.
2.2. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade pregão, na sua forma presencial, pelo Sistema de
Registro de Preços, por estar evidenciada a necessidade de aquisição dos itens especificados abaixo.
3. REQUISITOS NECESSÁRIOS
A Contratada deve estar devidamente habilitada e registrada nos órgãos pertinentes às suas atividades
comerciais, quais são: Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria de Fazenda do Estado, Inscrição
Municipal, dentre outros.
4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
4.1 – O Município de Senador Modestino Gonçalves através da Secretaria Municipal de Transportes não
aceitará ou receberá qualquer produto com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as
especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas
legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à Contratada efetuar as substituições necessárias em
prazo a ser determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual.
4.2 – Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados e transportados com segurança e
sob a responsabilidade da contratada. A Secretaria Municipal recusará os produtos que forem entregues
em desconformidade com o previsto neste Termo.
4.3 – A empresa deverá entregar o material embalado adequadamente, em suas embalagens originais,
onde esteja devidamente indicado o fabricante, descrição do item e prazo de validade, quando for o caso.
4.4 – A empresa deve ficar ciente que as solicitações, independente do volume solicitado, deverão ser
entregues dentro período estabelecido neste Edital.
5. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
5.1 – Conforme exigência legal, a Secretaria Municipal de Transportes realizou pesquisa de preços de
mercado e estimativa de custos junto a 3 empresas do ramo, para levantamento da estimativa da despesa,
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e obteve o valor estimativo de R$53.866,67 (cinquenta e três mil. Oitocentos e sessenta e seis reais e
sessenta e sete centavos).
5.2 – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento
oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.
6. DA INSTALAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. O objeto deverá estar de acordo com as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas,
atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes
de controle de qualidade e industrial, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do
art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
6.2. O Tanque Pipa em referência deverá ser adaptado em um caminhão modelo GMC 14190, ano 2000, de
propriedade da Secretaria Municipal de Transportes de Senador Modestino Gonçalves-MG, cuja instalação
ficará a cargo da licitante vencedora.
6.3. O Eixo Diferencial em referência deverá ser adaptado em um caminhão modelo GMC 14190, ano 2000,
de propriedade da Secretaria Municipal de Transportes de Senador Modestino Gonçalves-MG.
6.4. O objeto licitado poderá ser instalado na sede da empresa vencedora do certame ou ser transportado
e acoplado na sede da Secretaria Municipal de Transporte, sendo a cargo da Contratante toda a despesa de
transporte do caminhão se necessário.
6.5. No caso do objeto licitado ser instalado na sede da empresa vencedora do certame, será de inteira
responsabilidade da contratada os custos de envio e/ou abastecimento do veículo, guarda do caminhão
sobre o qual será instalado o objeto da licitação durante a sua permanência no local de confecção do
tanque pipa.
6.6. O caminhão de propriedade da Secretaria Municipal de Transporte deverá ser devolvido no mesmo
estado de conservação em que foi entregue à Contratada, sendo de inteira responsabilidade desta além da
guarda a conservação do bem, e se necessário trocar, substituir, reparar ou corrigir às suas expensas, sem
ônus algum para a Contratante os vícios que forem detectados dentro do período de permanência do
caminhão nas instalações da Contratada.
6.7. A Contratada deverá receber os fiscais da Contratante, quando necessário para acompanharem a
confecção do objeto até a sua entrega e acoplagem.
6.8. O tanque pipa, após a sua confecção e instalação, deverá ser entregue na sede da Contratante. A
Contratada se responsabilizará pelo seu transporte até a sede do município.
6.9. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:
a. Provisoriamente, será averiguada apenas a conformidade do objeto com o discriminado na Nota Fiscal e
eventualmente apontar as irregularidades observadas;
b. Definitivamente, serão verificadas a qualidade e a especificação do objeto entregue, em conformidade
com o exigido no edital de licitação e no Termo de Referência com a proposta de preço da licitante
vencedora.
6.10. À Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo
com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.
6.11. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado
ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da
Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo
estipulado.
6.12. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:
a)
Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b)
Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade
com o especificado, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantida o
preço inicialmente contratado.
7. DO PRAZO E FORMA DE CONTRATAÇÃO
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7.1. A contratação será para o período de 12 (doze) meses, conforme estabelecido na legislação de
licitações.
7.2. A contratação será efetuada através de Nota Empenho, segundo o art. 62, caput, da Lei 8.666/93, e no
que couber, o disposto no art. 55 da mesma Lei, que será emitida após assinatura da respectiva ata de
registro de preços constante no anexo deste Edital.
8 – FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO
8.1 – Serão consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações contidas no Edital e
seus anexos, apresentarem o menor preço por item.
9 – FORMA DE PAGAMENTO:
9.1 – Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao do fornecimento e
recebimento da nota fiscal atestada pelo responsável.
9.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os
mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo o órgão gerenciador
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
9.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Fornecer produtos de boa qualidade e eficientes, não se admitindo em hipótese alguma defeitos de
fabricação, além de fornecer também, se solicitado, documento expedido por órgão competente que
ateste a qualidade do produto.
10.2. Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações
constantes no Edital e seu (s) Anexo (s), bem como da respectiva Proposta;
10.3. Efetuar a troca imediata do produto entregue, objeto desta licitação, que estiver fora das
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem
qualquer ônus para a adquirente;
10.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender,
de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento;
10.5. Comunicar por escrito à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário;
10.6. Acatar as determinações do responsável pelo Almoxarifado.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições deste processo;
11.2. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitado pela
CONTRATADA;
11.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar a execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.
12.2 – Se o licitante vencedor, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a comunicação, recusar-se a assinar o
contrato injustificadamente, a sessão será retomada e os demais licitantes serão chamados, na ordem de
classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades seguintes, sem prejuízo da
aplicação de outras cabíveis.
12.3 – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis:
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12.3.1 – 10% (dez por cento), calculado sobre o valor do objeto adjudicado, por ocorrência, no caso de a
licitante deixar de fornecer o produto ou fornece-lo com atraso;
12.3.2 – 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da licitante não assinar a Ata de
Registro de Preços ou, injustificadamente, desistir do fornecimento ou der causa à 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.
12.3.1 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pelo Município, se os valores não forem suficientes, deverá ser recolhida pela
contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.
12.3.2 As sanções previstas, face à 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.
13. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
13.1. Pregão Presencial para Registro de Preços.
14 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

ITEM 01 – EIXO DIFERENCIAL
Eixo diferencial reduzido completo, de qualidade igual ou superior a marca Rockwell, modelo 240,
compatível com o veículo caminhão modelo GMC 14190, ano 2000, de propriedade da Secretaria
Municipal de Transportes de Senador Modestino Gonçalves-MG.

ITEM 02 – PIPA – TANQUE 10.000 (DEZ MIL LITROS) INSTALADO
Tanque: constituído totalmente em chapa em aço espessura 4,25 mm para aço carbono. Quebra-onda
interno de 3 ou mais peças dividindo o tanque no aço especificado acima, soldada diretamente à
estrutura, com mão francesa e barrotes de reforço no fundo do equipamento.
Estrutura: Quadros inferiores construídos em chapa de aço Sac 50, sendo:
- Longarinas: Espessura 6,35 mm, dobrada em perfil “U”
-Travessas: Espessura 6,35 mm, dobradas em perfil “U”
-Fixação através de grampos tipo “U” com porca dupla.
Conjunto de bomba: Conjunto confiável e durável composto de bomba d’água com transmissão direta e
engrenada, acionada pelo câmbio do veículo, sem a interposição de correias, correntes, motores
auxiliares ou sistemas hidráulicos. De concepção robusta e resistente que proporciona vida útil
prolongada, baixa incidência de paradas indesejadas e custos mínimos de manutenção.
Composição do tanque:
- Carenagem modelo elíptico, capacidade de 10.000 litros;
- Conjunto caixa-bomba com vazão mínima de 80 M³/H;
- Pressão de trabalho 90 MCA;
-Conjunto de auto-carregamento fixo na altura do chassi do tanque;
- Mesa para bomba em chapa 6,35 mm;
- Conjunto de cardans para alta rotação;
- Mangote de sucção de 3” com 6 metros com comando na cabine através de válvula pneumáticas;
- Boca para enchimento com manutenção interna (500 mm);
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- Escada traseira com corrimão tubular e degraus antiderrapantes;
- Estrutura de tubo tipo corrimão na lateral do tanque;
- Revestimento interno com ampliação de epóxi;
- Conjunto pneumático para abertura de registros contendo: barra irrigadeira (chuveiro) pneumática,
rabo de pavão central e carretel com mínimo de 30 (trinta) mts de mangueira de borracha de mangote
de (1 e ½”) com esguicho de jato regulável.
Kit 01 (água potável)
Acessórios Originais
- Tubo pressurizado dianteiro com registro 2.1/2” lado direito e esquerdo
- Para-choque traseiro em formato de escada com degrau antiderrapante;
- Faixas refletivas
- Protetor lateral Acabamento
- Processo de solda completa tipo mig
- Todos os componentes em aço deverão ser submetidos à aplicação de primmer e pintura em tinta tipo
P.U. na cor predominante do veículo.
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, para os fins de direito que esta empresa cumpre integralmente a norma
contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do art. 7º, inciso XXXIII, a saber:
“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos”.
Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo Edital de licitação,
PREGÃO Nº 049/2018, do Município de Senador Modestino Gonçalves-MG e por ela responde
integralmente a declarante.

________________________, _____ DE ___________ DE 2018.

Assinatura e Carimbo de CNPJ

Nome completo do Declarante
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018

____________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
__________________________________,
portador
do
Documento
de
Identidade
nº
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA cumprir
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do
art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, sob pena de responsabilização nos termos da
lei.

______________________, ____ de _______________ de 2018.

Assinatura: ______________________________________
Nome legível: ____________________________________
Qualificação: _____________________________________
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ANEXO V

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018

A empresa ................................................, sediada à Rua (Av., Al., etc.), cidade ..................., estado.......,
inscrita no CNPJ sob nº .............................., por seu diretor (sócio gerente, proprietário), através da
presente credencial, constitui, para os fins de representação perante aos procedimentos do PREGÃO Nº
049/2018 realizada pelo Município de Senador Modestino Gonçalves, o(a) Sr. (a.)
......................................., portador(a) da cédula de identidade (ou outro tipo de documento de
identificação) RG nº ....................., com amplos poderes de decisão, podendo, para tanto, interpor e
renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, em nome desta
empresa defender seus direitos.

Localidade, em....de ............................de 2018.

Assinatura

* Com firma reconhecida.
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ANEXO VI – ATA CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES-MG
ATA CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS ___/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018

Aos ___ dias do mês de ______________ de 2018, o MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO
GONÇALVES, com sede na Av. Nossa Senhora das Mercês, Nº 128, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº
17.754.110/0001-41,
representado
neste
ato
por
seu
Prefeito
Municipal
Sr.
___________________________, inscrito no CPF sob o nº ____________, denominado CONTRATANTE;
e a empresa: ___________ Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº _____________ e inscrição Estadual
__________, situada na Rua _________________, nº ___, Bairro __________, na cidade de
_______________, representada pelo Sr. _______________, CPF nº ________________, xxxxxxxxxxxx,
doravante denominado CONTRATADO, fulcrados na Lei nº 10.520/2002, Lei 8.666/93, LC nº 123/2006,
resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Licitatório nº 073/2018, Pregão
Presencial nº 049/2018 devidamente HOMOLOGADO, consoante às seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente termo contratual consiste na futura e eventual PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PIPA INSTALADO E 01 EIXO DIFERENCIAL COMPLETO, conforme
condições, quantitativos e especificações constantes no instrumento convocatório, no Termo de
Referência – Anexo I e demais Anexos, que integram este Edital, independente de transcrição.
1.1.1. Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves a firmar
contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s)
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de
fornecimento, em igualdade de condições.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação
formal;
2.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Senador
Modestino Gonçalves-MG, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.
2.3. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação feita pela secretaria requisitante e
entregues em locais indicados pelas mesmas.
2.3.1. Fornecer os produtos licitados independente de quantidade no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis conforme requisição emitida pela Secretaria requisitante e entregue em local indicado pelo
mesmo;
2.4. O produto deverá ser acondicionado conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção
durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações
exigidas na Legislação em vigor.
2.5. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos
entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com as respectivas
propostas, ou que apresente vício de qualidade;
2.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Senador Modestino
Gonçalves-MG, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;
2.7. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG
Av. Nossa Senhora das Mercês, nº 128, Centro, CEP 39190-000
Tel.: (0xx) 38 3525-1213 CNPJ nº 17.754.110/0001-41
2.8. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços
objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos
e demais condições aqui estabelecidas;
2.9. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
2.10. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
2.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente,
os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta
Prefeitura;
2.12. Indenizar terceiros e/ou ao próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades
competentes e às disposições legais vigentes;
2.14. Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;
2.15. Em hipótese alguma será permitido à SUBCONTRATAÇÃO TOTAL do objeto do Contrato;
2.16. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Secretaria de Saúde, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que
achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
3.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às
dependências do Órgão ou Entidades adesos ao registro de preços, prestando-lhes os esclarecimentos
pertinentes;
3.3. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a
quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos;
3.4. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na prestação dos serviços
fornecidos, para imediata correção;
3.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas
pelo fornecedor;
3.6. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital;
3.7. Notificar a CONTRATADA e a Secretaria Responsável de qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento dos produtos licitados;
3.8. Caberá a Secretaria de Saúde promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os
preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
3.9. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
3.10. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS
4.1. Os preços para os bens contratados são os constantes da proposta apresentada no Pregão
Presencial nº 049/2018, que se torna parte integrante do presente contrato.
4.2. Os valores poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes
hipóteses:
a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis,

Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG
Av. Nossa Senhora das Mercês, nº 128, Centro, CEP 39190-000
Tel.: (0xx) 38 3525-1213 CNPJ nº 17.754.110/0001-41
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito,
fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;
b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda,
quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.
4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço
de mercado, mediante apresentação de Notas fiscais de compras.
4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos,
seguros, encargos sociais, frete, etc.).
5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO
5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as
normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
5.2. A prestação dos serviços ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da
Contratante, com atribuições específicas bem como representante designado da Contratada;
5.3. A fiscalização exercida na prestação dos serviços não exclui a responsabilidade da Contratada, por
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
5.4. Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser alterado de acordo com a normativa
vigente e as necessidades verificadas pelo CONTRATANTE.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento
oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO
7.1. A prestação dos serviços deverá ser em conformidade com o especificado no Edital e Proposta da
licitante contratada, bem como de acordo com as condições estabelecidas no Anexo I – Termo de
Referência.
7.2. O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível
será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.
8. CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS E DA FISCALIZAÇÃO
8.1 – A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto deste contrato ficarão a cargo das
Secretarias Municipais de Transportes e Administração bem como Divisão de Compras, observados os
arts. 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Compete ao Agente Fiscal de execução do contrato acompanhar e conferir a
entrega dos materiais ou serviços, atestar no Documento Fiscal a sua exatidão em conformidade com
o Pedido de Compras/Ordem de Fornecimento e liberar o documento para o setor responsável, para
pagamento, bem como conferir os saldos existentes e prazo de vigência do contrato, devendo
regularizar caso necessite aditamento.
8.2 – O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial do
Município.
8.3 – Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os
praticados no mercado e assim controlados pela Administração.
8.4 – A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que os
vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a
renegociação dos preços de forma a 29orna-los compatíveis com os de mercado.
8.5 – Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a
aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação.
9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA
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9.1 – A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se
esta:
a) Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
b) Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
c) Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.
d) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.
e) Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado.
9.2 – O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:
a) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução
do objeto contratado.
b) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
c) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.
d) Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.
9.3 – A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades
previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.
9.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
respectivo processo administrativo.
9.5 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial da Prefeitura e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os
efeitos, cancelado o preço registrado.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:
10.1.1. Pelo Município, em caso de interesse público devidamente justificado;
10.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
10.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e o Município não aceitar
sua justificativa;
10.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do vínculo decorrente desta Ata de
Registro de Preços;
10.1.5. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
10.2. Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação
para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 60 (sessenta) dias,
facultado ao Município a aplicação das penalidades previstas pelo descumprimento contratual.
10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados pela Administração será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VÍNCULO CONTRATUAL
11.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços, bem como o Edital do Pregão Nº
049/2018 e as respectivas propostas vencedoras constituem as regras que regerão a relação contratual
que ora é formalizada com a assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
11.2. A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, bem como em retirar a Nota de
Empenho equivalente, caracteriza descumprimento da obrigação assumida, sujeitando o infrator às
penalidades do Edital e da Lei Nº 8.666/93. Neste caso, a critério do Município, poderá ser celebrado
contrato com o ofertante do menor preço subsequente, se houverem outros registrados na presente
Ata, ou promover nova licitação.
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11.3. O Edital do Pregão nº 049/2018 integra a presente Ata, independentemente de transcrição,
vinculando a sua interpretação para dirimir quaisquer dúvidas e ou interpretações.
11.4. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterada de acordo com as disposições da Lei
8.666/93.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA VIGÊNCIA
12.1. A vigência será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, impossibilitada a sua prorrogação.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
13.1 – A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por
meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou
cartas.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal Nº 8.666/93 em sua atual redação, bem
como pelos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública.
14.2. O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata
de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após
seu vencimento.
14.3. A existência de produtos registrados não obriga a Administração a adquiri-los. No entanto, os
fornecedores que tenham seus preços registrados não poderão se recusar a fornecê-los no prazo de
vigência do respectivo registro de preços de que participar.
14.4. Ao fornecedor que tenha seu preço registrado é assegurada a preferência da contratação, em
igualdade de preço e condições.
14.5. As partes elegem o foro da Comarca de Diamantina-MG para dirimir qualquer controvérsia oriunda
da presente Ata de Registro de Preços.
E por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente Ata de Registros de Preços, em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também assina abaixo.
Senador Modestino Gonçalves, __ de ____________ de 2018.

Prefeito Municipal
Contratante

xxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF xxxxxxxxxxxxx
Contratado

Testemunhas:
1ª ___________________________
Nome:
RG:
CPF:

2ª ______________________________
Nome:
RG:
CPF:
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGIME DE ENQUADRAMENTO FISCAL DE PESSOA JURÍDICA
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES
DECLARAÇÃO
........................................................, inscrita no CNPJ nº ........................... , por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr.(a) ............................................. , portador (a) da Carteira de Identidade nº
........................ , e do CPF nº ............................ , DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão
Presencial nº 049/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta
empresa, na presente data, é considerada:
OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa:
1) ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
2) ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006;
3) ( ) EMPRESA NÃO ENQUADRADA como microempresa ou empresa de pequeno porte.
Caso assinalado a opção 1 ou 2, declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes no
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
__________________________/MG, ____ de _________ de 2018.

Nome da Empresa

Assinatura do Representante

IMPORTANTE:
1. As licitantes deverão entregar esta declaração na fase de credenciamento, sob pena de não
observância do direito previsto na LC. 123/06.
2. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, poderá ser
objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar nº 123/06.
3. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, falsa ou
inverídica sujeitará a licitante as Sanções Administrativas previstas neste edital, bem como sanções
penais cabíveis.
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO E IDONEIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018

Pelo instrumento, a empresa/firma _____________________________________________, inscrita no
CNPJ nº ________________________________, relativamente ao Processo Licitatório em epígrafe,
DECLARA, sob as penas da Lei, a inexistência de qualquer fato superveniente impeditivo de sua
habilitação, bem como que não se acha DECLARADA INIDÔNEA para licitar e contratar junto ao poder
público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, nem tampouco com
os órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme a Lei Estadual nº 13.994 de 18 de
Setembro de 2.001, estando ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências posteriores.

_______________________, ____ de _______________ de 2018
Local e Data

Assinatura do representante legal
Carimbo da empresa

Observação:

1 – Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018

Pelo instrumento, a empresa/firma _____________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº _____________________________________, através de seu representante legal, Sr(a)
_____________________________________,

inscrito

no

CPF

sob

o

nº_________________________________, RG nº_______________________, DECLARA, para os
devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento do Edital, seus anexos e do objeto
licitado, no Processo Licitatório em epígrafe.

_______________________, ____ de _______________ de 2018.
Local e Data

Assinatura do representante legal
Carimbo da empresa

Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG
Av. Nossa Senhora das Mercês, nº 128, Centro, CEP 39190-000
Tel.: (0xx) 38 3525-1213 CNPJ nº 17.754.110/0001-41
ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018

A empresa/firma _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador(a) do Documento de Identidade nº
___________________, inscrito(a) no CPF sob o nº ______________________, declara sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a)A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta
anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante em potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, ou discutida com qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação em tela, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
quanto a participante quanto a participar ou não desta licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante em potencial ou de fato da licitação antes da
adjudicação do seu objeto;
e) Que o conteúdo da proposta em anexo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta instituição, antes da abertura oficial das
propostas, e;
f) Que está plenamente ciente do teor de extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
_______________________, ____ de _______________ de 2018.
Local e Data

Assinatura do representante legal
Carimbo da empresa

Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG
Av. Nossa Senhora das Mercês, nº 128, Centro, CEP 39190-000
Tel.: (0xx) 38 3525-1213 CNPJ nº 17.754.110/0001-41
ANEXO XI

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL – MODELO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial
EDITAL Nº 049/2018

A
empresa
__________________________________________________,
situada
à
_____________________________________________________, CEP_______________, telefone (___)
_______________,
e-mail:
_____________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
_________________________________, comunica à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Senador Modestino Gonçalves que retirou o edital mencionado à epígrafe e deseja ser
informada de eventuais alterações através dos telefones indicados.

_____________________, de ____________ de __________.

Nome legível e Assinatura
Cargo/Departamento

ATENÇÃO:
- Este MODELO deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa, observadas as informações
solicitadas, e remetido à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Senador
Modestino Gonçalves-MG pelo e-mail: licitacaosenador2017@gmail.com, para eventuais comunicações
aos interessados, quando necessário.
- A prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves não se responsabiliza por comunicação às
empresas que não encaminharem este recibo ou prestarem informações incorretas no mesmo.

Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves
Comissão Permanente de Licitação
Av. Nossa Senhora das Mercês, nº 128 - Centro
39190-000 – Senador Modestino Gonçalves – MG

