PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2020
"Estabelece normas e procedimentos para a realização de processos
licitatórios no âmbito da Prefeitura Municipal de São José da Lapa".
VERSÃO 02
APROVADA EM: 01/03/2021
A CONTROLADORIA GERAL da Prefeitura Municipal de São José da Lapa, por
sua Controladora Geral, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal nº 951/2017,
RESOLVE:
CAPÍTULO I -DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1o. A realização de processos licitatórios no âmbito da Prefeitura Municipal de São José
da Lapa observará o disposto nesta Instrução Normativa – “IN”.
Parágrafo Único: Estão sujeitas à observância desta IN e à utilização obrigatória dos
modelos que constam de seu Anexo, as Secretarias e demais órgãos integrantes da Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal de São José da Lapa.
Art. 2°. Para fins de padronização dos instrumentos necessários à correta realização dos
processos licitatórios, serão adotados os seguintes modelos e/ou conteúdos, todos
constantes do Anexo destaIN:
1. Minuta de ata de sessão de pregão presencial
2. Minutas de Editais de licitação, na modalidade Pregão Presencial, por tipo de
contratação (fornecimento, serviço e serviço contínuo com mão de obra), de ampla
participação e exclusivo para ME, EPP e MEI e respectivas minutas contratuais;
3. Minutas de Editais de licitação, na modalidade Pregão presencial, via Sistema de
Registro de Preços, por tipo de contratação (fornecimento, serviço e serviço contínuo com
mão de obra), de ampla participação e exclusivo para ME, EPP e MEI e respectivas
minutas de atas de registro de preços e contratos;
4. Minuta de Edital de credenciamento – inexigibilidade de licitação e respectiva minuta
contratual;
5. Minutas de editais de licitação, na modalidade Tomada de Preços/Concorrência e
respectiva minuta contratual;
6. Minutas de Declarações e Atestados comuns a todos os tipos de editais;
7. Minutas de propostas de preços;
8. Minutas de planilhas de custos;
9. Minutas específicas para obras e serviços de engenharia.
10. Minuta de edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico
11. Modelo de Declarações específicas para Pregão Eletrônico
12. Minuta de edital de chamada pública– Agricultura Familiar
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§1º As minutas constantes desta IN serão adaptadas e adequadas a cada um dos objetos
licitados, bem como aos respectivos termos de referências ou projetos básicos.
§2ºEm todos os Processos de Licitação deverão constar, em sua contracapa, os CheckLists
constantes na IN CGM n. 001/2020 versão 2, anexados pelo Setor de Licitações, cabendo ao
respectivo titular assegurar a observância do conteúdo deles nos procedimentos sob sua
responsabilidade.

CAPÍTULO II - DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS AOS PROCESSOS
LICITATÓRIOS
Art. 3o. Além do disposto nos artigos constantes da IN CGM n. 001/2020, os PC (Processo
de Compras) destinados à contratação via processo licitatório, utilizando-se ou não do
Sistema de Registro de Preços, deverão observar o seguinte:
I.
Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com o disposto nos checklists
anexados aos PCs pelo Setor de Licitações.
II.
OSetor de Licitações procederá à conferência dos documentos que instruem os PCs
que lhe forem encaminhados em até 02 (dois) dias úteis, para fins de verificação do
atendimento ao disposto na IN CGM n. 001/2020, na Lei Federal No 8.666/93, na Lei No
10.520/02 e nosDecretos Municipais984/2009, 1016/2009 e 1.774/2020, que dispõem sobre
o Sistema de Registro de Preços e sobre o Pregão, se for o caso, e demais leis correlatas.
III.
Se verificado o desatendimento aos requisitos constantes na IN CGM n. 001/2020, ou
qualquer omissão que possa comprometer a elaboração do Edital de Licitação e a adequada
condução do certame, o Setor de Licitações devolverá o PCapós o término do prazo de
conferência, para o Setor de Compras, acompanhado do respectivo checklist para que este
proceda às adequações necessárias ou encaminhe para a Secretaria, para que esta proceda
à alteração no prazo de até 03 (três) dias úteis,mediante termo de devolução, conforme
modelo anexo à IN CGM. n. 001/2020.
IV.
Após a realização das adequações necessárias no PC, o Setor de Licitações
elaborará o respectivo Edital, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, de acordo com os
modelos constantes dos Anexos desta INe lançará o respectivo PC no sistema informatizado
para fins de geração do número específico do processo administrativo, de acordo com a
modalidade.
V.
Concluída a elaboração do edital e seus anexos, o Setor de Licitações o encaminhará
em arquivo eletrônico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a Procuradoria Geral, que
analisará o edital e seus anexos, nos termos do art. 38 parágrafo único da Lei n. 8.666/93, até
05 (cinco) dias úteis.
VI.
A Procuradoria Geral, verificando ou não a necessidade de alterações ou retificações,
enviará retorno por e-mail, no prazo assinalado no inciso anterior, para o Setor de Licitação,
que cumprirá as recomendações eventualmente expedidas e anexará o e-mail da
Procuradoria Geral e o edital nos autos do PL (Processo de Licitação), com as devidas
retificações, se for o caso, no prazo de 01 (um) dia útil.
VII.
Concluído o procedimento previsto no inciso anterior, o Setor de Licitação
encaminhará o PL, no prazo de 01 (um) dia útil, para a Procuradoria Geral, que emitirá
parecer de conformidade da fase interna do PL às leis e regulamentos, no prazo de até 01
(um) dia útil.
VIII.
Concluída a análise da Procuradoria, caso seja apontada a necessidade de alteração
do TR ou de qualquer outro documento de competência de outro órgão, que não o Setor de
Licitações, o PL será devolvido para o Setor de Licitação, que o encaminhará ao Setor
responsável, para que seja feita a retificação recomendada no Parecer Jurídico, no prazo de
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até 03 (três) dias úteis.
IX.
Cumprido o disposto nos incisos VII e VIII, o Setor de Licitações providenciará a
publicação do Edital, devidamente retificado, obrigando-se ainda a realizar a divulgação e
comunicação do Edital nas seguintes formas:
a) Publicação do Edital no site da Prefeitura Municipal de São José da Lapa.
b) Publicação do Edital conforme disposto na Lei 8666/93, na Lei Federal n. 10.520/2002, no
Decreto Municipaln. 984/2009 e suas alterações e no Decreto Municipal n. 1.874/2020, de
acordo com a modalidade licitatória;
X.
O disposto nas alíneas acima deverá estar documentalmente comprovado nos autos
do PL.
XI.
Durante a realização do certame, se necessário a presença de algum técnico, para
fins de esclarecimentos ou análise de documentação técnica, oSetor de Licitações solicitará a
sua presença formalmente, por e-mailcom antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteisantes
da data da realização do certame, devendo tal e-mail ser anexado ao PL.
XII.
Na hipótese em que a análise de documentos de propostas/habilitação não puder ser
concluída na sessão de abertura do certame, o Pregoeiro e sua equipe de apoio ou a
Comissão Permanente de Licitação – CPL,terão o prazo de até 07 (sete) dias úteispara a
conclusão do julgamento.
XIII.
Havendo solicitação de apresentação de amostras, elas serão analisadas de acordo
com o que dispuser o TR.
XIV.
Caso seja necessária a realização de diligências ou de consulta aalgum órgão técnico
da Prefeitura Municipal , o prazo para sua realização será de até (05) cinco dias úteis, exceto
se a diligência se referir a nova pesquisa de preços, quando então o prazo para sua
conclusão será de 10 (dez) dias úteis.
Art. 4o. As atas de abertura e julgamento dos processos licitatórios presenciais ou eletrônicos
deverão ser lavradas de forma objetiva, clara e seguindo a ordem cronológica das
ocorrências, devendo conter, no mínimo:
I.
data, hora e local da realização do certame;
II.
membros da equipe de apoio ou da CPLpresentes;
III.
nome de todos os licitantes presentes ou que acessaram a plataforma do pregão
eletrônico e dos que apenas enviaram a documentação;
IV.
ocorrências durante o certame, tais como: manifestação dos licitantes, solicitações de
esclarecimentos, perda de conexão por falha do sistema, sugestões, decisões diversas dos
condutores do certame etc.;
V.
valores da proposta e lances ofertados por cada item, podendo este últimos virem
como anexo à ata;
VI.
julgamento das propostas e respectiva motivação;
VII.
julgamento dos documentos de habilitação e respectiva motivação;
VIII.
confirmação dos itens/lotes e respectivos valores unitários e totais;
IX.
providências tomadas pelos condutores do certame e respectiva motivação;
X.
correções, retificações e ratificações que se mostrarem necessárias;
XI.
intenção de interposição de recursos, renúncia a prazos recursais;
XII.
menção a diligências e pareceres etc. e;
XIII.assinatura dos presentes no momento de sua lavratura.
Parágrafo único.Alémdodisposto acima, no sistema de registro de preços deverá ser
incluído, na ata de julgamento, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
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serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame.
Art. 5º. Havendo a interposição de recurso, este será analisado pela CPL ou pelo Pregoeiro
nos prazos legais e posteriormente encaminhado à autoridade competente que, caso entenda
necessário, remeterá o PL, o recurso e as contrarrazões para a Procuradoria Geral, que terá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para proferir parecer.
Art. 6o. Após a conclusão do julgamento do certame, o Pregoeiro ou o Presidente da CPL
realizará, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, o lançamento dos documentos de regularidade
fiscal e trabalhista dos licitantes, no sistema informatizado.
Art. 7o. OSetor de Licitaçõesencaminhará o PL para a Procuradoria Geral do Município, para
emissão de parecer jurídico final, a ser proferido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
Art. 8o. Após o retorno do PL com o parecer jurídico final, o Setor de Licitaçõesimprimirá o
termo de homologação do sistema informatizado e encaminhará o PL para autoridade
competente, para fins de homologação, a ser feita no prazo de até 03 (três) dias úteis,
contados da data do recebimento do PL.
Art. 9o. Após a homologação do certame, o PL retornará aoSetor de Licitações, para
publicação da homologação, encerramento no sistema informatizado e adoção dos
procedimentos constantes da IN 01/2020, referentes à elaboração do respectivo contrato, ata
de registro de preços ou instrumento equivalente e demais atos subsequentes, pelo Setor de
Contratos.
Art. 10. Em toda sessão pública de Pregão, será obrigatório o comparecimento do(a)
Pregoeiro(a) e de no mínimo 02 (dois) membros da equipe de apoio.
Art. 11. Na hipótese de registro de preços, após a homologação da licitação, oSetor de
Licitações observará, entre outras, as seguintes condições:
I.
Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame;
II.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no site da
Prefeitura Municipal de São José da Lapa pela Assessoria de Comunicação e ficará
disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços;
III.
A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas
contratações;
IV.
O extrato da ata de registro de preços será publicado na imprensa oficial do Município
de São José da Lapa.
Parágrafo único.O registro a que se refere o inciso I acima tem por objetivo a formação de
cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses de
cancelamento do seu registro na ata.
Art. 12. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:
I.
Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa
competitiva;
II.
Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços
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em valor igual ao do licitante mais bem classificado.
Parágrafo único.Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II acima,
serão classificados segundo a ordem do último lance/proposta apresentada durante a fase
competitiva, em caso de pregão.
Art. 13.Além do disposto nos itens anteriores, nas licitações e contratações da Prefeitura
Municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006,
com a redação dada pela Lei Complementar n. 147/2014.
Art. 14.Na hipótese de não homologação do certame, em virtude de sua possível revogação
ou anulação,o Prefeito Municipal encaminhará o PL para oSetor de Licitações, que
comunicará a ocorrência aos licitantes, para que, nos termosda Lei Federal n. 8.666/93,
possam se manifestar sobre a possível anulação ou revogação, no prazo de 05(cinco)dias
úteis.
Parágrafo único.Ultrapassado o prazo de manifestação dos licitantes, o processo licitatório
será encaminhado parao Prefeito Municipal, para que no prazo de 03 (três) dias úteis, profira
a decisão de revogação/anulação, ou, se for o caso, homologue o certame.
Art. 15.Na hipótese de o PL restar deserto, frustrado ou fracassado, o titular do Setor de
Licitações formulará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, termo de encerramento do PL,
explicitando as razões de seu encerramentoe encaminhará os autos para o respectivo
arquivo, comunicando no mesmo prazo o fato à Secretaria interessada e ao Setor de
Contabilidade, para fins de desbloqueio das dotações respectivos.
Art. 16. O pregão eletrônico será processado nos termos do Decreto 1874/2020 e de acordo
com as regras previstas na minuta de Edital anexa a esta IN.

CAPÍTULO III -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. É de responsabilidade de cada setor por onde tramitarem os PC e PL a numeração e
a respectiva rubrica dos documentos que forem juntados, sendo vedado encaminhá-lo para
outro setor sem a conclusão dessas providências.
Art. 18. Caberá aoSetor de Licitações, no prazo de 05 (cinco) dias úteiscontados da
publicação da presente IN, indicar formalmente ao titular da Secretaria Municipal de
Administração e à Controladora Geral os nomes dos servidores responsáveis pelas tarefas
de elaboração dos editais, encaminhamento dos PC e PL, nos termos da IN CGM n.
001/2020, arquivamento dos PC e PL e demais ações previstas nesta IN e nas demais
INque tratem de procedimentos pertinentes, anteriores ou subsequente aos PL, para fins de
apuração de eventuais responsabilidades
Art. 19. Todas as funcionalidades do Módulo Licitações do Sistema Informatizado do
Município deverão ser utilizadas na realização dos procedimentos de licitação, de modo que
os dados sobre tais procedimentos e os consequentes contratos possam ser exportados
daquele software para todos os campos dos Módulos Licitações e Contratos do SICOM/TCEMG.
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Art. 20. O não cumprimento do disposto nesta IN ensejará a responsabilidade civil e criminal,
se for o caso, a quem houver dado causa ao descumprimento, sem prejuízo da aplicação das
medidas disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores do Município de São José da
Lapa e da ação para o ressarcimento de eventuais danos e prejuízos causados aos cofres
públicos municipais.
Art. 21.OSetor de Licitações deverá manter em seus arquivos, relativamente a cada mês
encerrado, os seguintes anexos de que trata o Art. 7º da Instrução Normativa N.º 08/2003 do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:
I - Anexo I - Procedimentos Licitatórios e Contratos;
II - Anexo II – Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação;
III - Anexo III - Termos Aditivos a Contratos e Instrumentos Congêneres;
Art. 22. Os prazos previstos nesta IN contam-se de acordo com o disposto na Lei Federal n.
8.666/93, ou seja, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do termo final.
Art. 23. Caberá à Controladoria Geral do Município expedir normas complementares a esta
IN.
Art. 24. Aplica-se aos procedimentos descritos na presente IN, no que couber, o disposto nas
seguintes leis federais, sem prejuízo do disposto em outras leis e regulamentos, municipais,
estaduais e federais correlatos: Lei n. 8.666/93; Lei n. 10.520/02; Lei n. 4.320/64; Lei
Complementar n. 101/00 - LRF; Lei Complementar n. 123/2006; Lei n. 12.232/10; Lei n.
8.429/92; Lei n. 12.846/13; Lei Orgânica do Município de São José da Lapae Decretos
Municipais 984/2009, 1.061/2010,1.774/2019e 1.874/2020.

Art. 24. EstaINentrará em vigor na data de sua publicação.

São José da Lapa, 01 de Marçode 2021.

JUSSARA BATISTA ARAÚJO ALVES
Controladora Geral do Município

DIEGO ÁLVARO DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXOS
1. Minuta de ata de sessão de pregão presencial
2. Minutas de Editais de licitação, na modalidade Pregão Presencial, por tipo de contratação
(fornecimento, serviço e serviço contínuo com mão de obra), de ampla participação e
exclusivo para ME, EPP e MEI e respectivas minutas contratuais;
3. Minutas de Editais de licitação, na modalidade Pregão presencial, via Sistema de Registro
de Preços, por tipo de contratação (fornecimento, serviço e serviço contínuo com mão de
obra), de ampla participação e exclusivo para ME, EPP e MEI e respectivas minutas de atas
de registro de preços e contratos;
4. Minuta de Edital de credenciamento – inexigibilidade de licitação e respectiva minuta
contratual;
5. Minutas de editais de licitação, na modalidade Tomada de Preços/Concorrência e
respectiva minuta contratual;
6. Minutas de Declarações e Atestados comuns a todos os tipos de editais;
7. Minutas de propostas de preços;
8. Minutas de planilhas de custos;
9. Minutas específicas para obras e serviços de engenharia.
10. Minuta de edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico
11. Modelo de Declarações específicas para Pregão Eletrônico
12. Minuta de edital de chamada pública - Agricultura Familiar

MINUTA DE ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
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Em [DIA] de [MÊS] de [ANO] [ESCREVER DATA COMPLETA POR EXTENSO], às
[HORÁRIO], no [LOCAL], o Pregoeiro ________________ junto com a Equipe de
Apoio composta por ______________________, designados pela Portaria
no ________, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima
mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em [DIA]
de [MÊS] de [ANO]. A Sessão foi iniciada pelo Pregoeiro com a devida explicação do
funcionamento da modalidade de Pregão, e dos aspectos legais que a fundamentam,
notadamente a Lei Federal n o 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal
no8.666/93, bem como esclarecidas as regras e o procedimento da Sessão.
1. Inicialmente, foram identificadas as pessoas jurídicas participantes, bem como
seus respectivos representantes legais, de acordo com os envelopes entregues até
o horário limite estabelecido no edital. Destes, enviaram documentos e não se
fizeram presentes as seguintes licitantes: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Na sequência, foi realizado o credenciamento dos representantes legais presentes,
de acordo com o quadro abaixo:
Pessoa Jurídica

Representante Legal

Credenciamento

3. Então, os envelopes foram devidamente abertos, devidamente assinados pelos
representantes credenciados, pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio. Todos os
envelopes continham as respectivas propostas de preço, as quais foram analisadas e
assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, bem como pelos representantes legais
credenciados.
4. Em seguida, após a devida apreciação das propostas, foram consideradas
classificadas as propostas abaixo listadas, tendo sido desclassificadas as propostas
das seguintes licitantes, tendo em vista as seguintes desconformidades, nos termos
do Edital: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Os preços das propostas classificadas foram lidos em voz alta para todos os
presentes, conforme o que segue:
[CASO HAJA DIFERENTES LOTES, CRIAR UM ITEM NO MESMO MOLDE PARA CADA UM
DELES]

LOTE I:
a.

ABCD LTDA apresentou a proposta de valor global de R$ ______,___
(ESCREVER VALOR COMPLETO POR EXTENSO)
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b.

EFGH LTDA - EPP apresentou a proposta de valor global de R$ ______,___
(ESCREVER VALOR COMPLETO POR EXTENSO)

c.

IJKL S/A apresentou a proposta de valor unitário/global de R$ ______,___
(ESCREVER VALOR COMPLETO POR EXTENSO)

(se for por item este procedimento tem que ser feito item a item, ou, pelo menos
remeter a algum arquivo do sistema informatizado, que necessariamente será anexo
da ata)
5.(Constar TODAS as ocorrências durante o certame nesta fase, tais como:
manifestação dos licitantes, solicitações de esclarecimentos, sugestões, decisões
diversas dos condutores do certame etc.)
6. Deu-se seguimento ao certame, do que foi requerido que as proponentes
classificadas apresentassem seus lances verbais. Em seguida, foi realizada a etapa
de negociação com aquelas que apresentaram as melhores ofertas, obtendo-se o
resultado a seguir registrado, lembrando quea sucessão de lances pode ser conferida
no mapa de lances anexo a esta ata.
LOTE I:
ABCD LTDA com o valor unitário/global de R$ ______,___ (ESCREVER VALOR
COMPLETO POR EXTENSO)
(se for por item este procedimento tem que ser feito item a item, ou, pelo menos
remeter a algum arquivo do sistema informatizado, que necessariamente será anexo
da ata)
7. Deu-se continuidade, então, procedendo à abertura dos envelopes de habilitação,
todos devidamente assinados pelos representantes credenciados, bem como pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Foram analisados todos os documentos relacionados à
habilitação dos licitantes cujas proposta foram as mais bem classificadas em cada
lote/item.A documentação foi apresentada aos representantes credenciados para que
fossem conferidas e assinadas. Foi confirmada a autenticidade dos documentos
emitidas via internet, a saber: XXXXXXXXXXX (listar os documentos nessa situação
8. Os requisitos para habilitaçãoforam/nãoforam devidamente preenchidos.(quando
não for preenchido, indicar expressamente a cláusula editalícia descumprida e a
motivação da decisão) XXXXXXXXXXXXXXX. Assim a empresa ABCD LTDA. foi
declarada habilitada/inabilitada.
(Na hipótese de inabilitação, constar que foi aberto o envelope da segunda colocada e
repetir os itens 7 e 8 desta ata)
9. Após as análises acima narradas, o resultado final do certame foi o seguinte:
PARA O LOTE I:
ABCD LTDA com o valor unitário/global de R$ ______,___ (ESCREVER VALOR
COMPLETO POR EXTENSO)
9. Foi aberta a palavra aos licitantes para que qualquer observação ou indagação
fosse feita, inclusive questionando o interesse na interposição de recurso.
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Não houve manifestação, do que se concluiu a inexistência de interesse.
OU
A empresa XXXXXXXXX manifestou intenção de interpor recursos nos seguintes
termos: XXXXXXXXXXXXX
(Informar qualquer providencia tomada pelo Pregoeiro e respectiva motivação, bem
como correções, retificações, ratificações, diligências, pareceres etc.)
10. Sem mais considerações, a Sessão foi encerrada às [HORÁRIO] pelo Pregoeiro, e
esta ata, apo?s a leitura e concordância com os termos aqui expostos, foi
devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes
credenciados das licitantes presentes.
_________[ASSINATURA]_________
[NOME COMPLETO] - PREGOEIRO

_________[ASSINATURA]_________
[NOME COMPLETO] - EQUIPE DE APOIO

_________[ASSINATURA]_________
[NOME COMPLETO] - EQUIPE DE APOIO

_________[ASSINATURA]_________
[NOME COMPLETO] - REPRESENTANTE CREDENCIADO

_________[ASSINATURA]_________
[NOME COMPLETO] - REPRESENTANTE CREDENCIADO
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MINUTAS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL, POR TIPO DE CONTRATAÇÃO (FORNECIMENTO, SERVIÇO E
SERVIÇO CONTÍNUO COM MÃO DE OBRA), DE AMPLA PARTICIPAÇÃO,
EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI E RESPECTIVAS MINUTAS CONTRATUAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE GLOBAL

1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME
DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo (INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO LOCAL,
para FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE <INSERIR OBJETO>, conforme
especificação contida nesse Edital e em seus Anexos.
(O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação:
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;

Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e pelo Decreto Municipal Nº xxxx, dexx de xxxxxxxxx de 20xx.
(decreto pregão)
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e Equipe
de Apoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA EQUIPE,
designados através INSERIR Nº PORTARIA, de INSERIR DIA DA PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA do ano de INSERIR
ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do site XXXXXXXXXX e do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer
modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente Edital e
seus Anexos.
1.1. A abertura da sessão de pregão terá início no dia INSERIR DIA EM
ALGARISMOS e INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM
ALGARISMOS.
1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da Lapa,
sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste
Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no link
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
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2 – OBJETO:
2.1. A presente licitação tem por objeto o FORNECIMENTO/AQUISIÇÃOdeINSERIR
DESCRIÇÃO DO OBJETO, conforme especificações constantes no Termo de
Referência - Anexo I, parte integrante do presente edital.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao (a)
Pregoeiro (a), em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxx.
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de email, no prazomáximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicados no
endereço xxxxxxxxxxxxx
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto)
dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a) Pregoeiro (a)
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro,
a
ser
protocolizado
junto
ao
NOME
DO
ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, observado os
prazos previstos neste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso,
juntar as provas que se fizerem necessárias;
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa apresentação
será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.
3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site doMunicípio de São José da Lapa
por meio do endereço xxxxxxxxxxxxxx.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
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3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas paralicitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio1.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.2.6.

Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.

4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
4.7. O licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar, deverá
encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os

1 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administraçao
̃ diante da avaliaçao
̃ de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste
edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.
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envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo com
o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e apresentar
recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e classificada, se
for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de INSERIR PRAZO antes do início da sessão pública de realização
do pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento,
junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se,
apresentando cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos do
PL Nº XXX, juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento, o
representante da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos
para credenciamento, os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será considerado
válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou representação que
contiver poderes para a representação do licitante em licitações ou em repartições
públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento público ou particular de
procuração, de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser
apresentada no momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de
eleição da Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste
edital.
5.4. O licitante que se enquadrar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Micro Empreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar Federal Nº 123/06,
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deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento, conforme item
5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do
Micro Empreendedor Individual;
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de
Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual;
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal N° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens anteriores
deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O CERTAME, sob
pena de não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC Nº 123.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverãoestar devidamente lacrados, sob pena de não credenciamento do
licitante e impossibilidade de participação no certame.
5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
6.1. ENVELOPE 01:
6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação, nos termos deste Edital.
6.1.2. A proposta comercial deverá ser elaborada,
PREFERENCIALMENTE
SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DESTE EDITAL, COM TODAS
AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, e,
impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, com suas páginas numeradas
e rubricadas, sendo a última assinada pelo representante legal da empresa, sem
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emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, que
acarretem lesão ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou
impeçam exata compreensão de seu conteúdo.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
CNPJ:

6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por item),
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço.
6.1.6.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida,
(por lote ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar
incluídos todos os custos necessários para execução do objeto da licitação, bem
como, impostos fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, garantia e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
6.1.9. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
(obs.: na hipótese de licitação de medicamentos e combustível, os preços deverão
ser apresentados com quatro casas decimais após a vírgula)
7 – DA HABILITAÇÃO:
7.1 ENVELOPE 02:
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis:
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7.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.6. Em caso de cooperativas, deverá ser apresentada a seguinte documentação:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se
houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas "a" a
"d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
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7.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
7.2.8. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS 7.1.1., 7.1.1.1., 7.1.3. E 7.1.6.
SERÃO DISPENSADOS DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA
HIPÓTESE DE TEREM SIDO APRESENTADOS POR OCASIÃO DE
CREDENCIAMENTO.
7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: (USAR A QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA-FINANCEIRA SOMENTE PARA LICITAÇÕES DE GRANDE VULTO)
(Nota explicativa:7.x. Deverão ser excluídos caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterados para atendimento ao objeto da licitação)
7.x.1. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do art.
56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXX (XXX).(Nota explicativa: essa
garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação, em regra)
7.x.1.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.x.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término da
licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.X.2. Comprovação de possuir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, no valor
de R$XXXXX (XXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais.(Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
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7.X– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.X.1 - Alvará de Localização e Funcionamento.
7.3. DECLARAÇÕES:
7.3.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III, deste Edital.
7.3.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, conforme modelo contido no Anexo
III, deste Edital, assinada pelo representante legal da licitante.
7.3.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.
7.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.4.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com a validade
em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, deve
ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
7.4.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.4.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo de
imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.4.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.4.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.
7.4.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
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7.4.4. Os documentos de habilitaçãodeverão ser entregues pessoalmente ao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado não será aceito o lacre ou fechamento do envelope com grampo ou clipes,
na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário
especificados no preâmbulo deste Edital.
7.4.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ:

7.4.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar de
sua expedição.
7.4.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.4.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.4.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO, MEMBROS
DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO OU PESSOA
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QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE
CONTINUAR NA SESSÃO.
8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
8.2. DOS LANCES:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar
do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo.
8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições
definidas no item 8.2.4, o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem
crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadasfarão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o
licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto da
licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de INSERIR O TIPO.
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(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos licitantes
seráo valor de referência de acordo com as cotações constantes do processo
licitatório.
8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o valor de referência de
acordo com as cotações constantes do processo licitatório, estipulado em cada
planilha para cada item.
8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes disparidades
nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos praticados no
mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos preços
condizentes com os praticados no mercado.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará se os preços unitários a
aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro procederá a abertura do envelope
de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item 7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
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8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.6. Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das
propostas até o momento, será assegurado às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual o direito de preferência à
contratação, observadas as seguintes regras:
8.3.6.1. O pregoeiro convocará a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou
Micro Empreendedor Individual detentora da melhor proposta dentre aquelas que
estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até
5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor,
para que apresente novo lance, inferior, ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco)
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
8.3.6.2. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará
a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.6.3. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições
habilitatórias da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual obedecerá ao procedimento previsto no item 8.3.4.
8.3.6.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização.
8.3.6.3.2. Os documentos comprobatórios da regularidade fiscal da Microempresa,
Empresa de Pequeno Porteou Micro Empreendedor Individual deverão ser
protocolizados NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de
xxxx às xxxx, por meio de ofício em papel timbrado da empresa e assinado
pelo responsável da empresa, fazendo expressa referência ao número deste Pregão.
8.3.6.3.3. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3.6.3.4. Entende-se por tempestivoo requerimento apresentado dentro dos 05
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.3.5. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.3.6. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa, a
Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual regularizar sua
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documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o
item/lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam
intimados a comparecer na data, horário e local informados para a retomada da
sessão de pregão.
8.3.6.4. Se a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor
Individual não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de
habilitação, o pregoeiro convocará as empresas remanescentes que estiverem na
situação de empate prevista no subitem 8.3.6.1, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
8.3.6.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa,
a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.6.6. Caso não haja Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual dentro da situação de empate ficto ou não ocorra a
apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências documentais de
habilitação, será declarado vencedor o licitante originalmente detentor da melhor
oferta.
8.3.6.7. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não
tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual.
8.3.7. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá
negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço;
8.3.8. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.8.1. Caberá ao Pregoeiro constar na ata da sessão de pregão os novos valores
negociados e todos os itens/lotes da proposta de preços, devendo a tal ata conter a
assinatura do representante legal do licitante ou de seu representante credenciado,
comprometendo-se a cumprir os novos valores negociados.
8.3.8.2. Caso o licitante vencedor não esteja presente no momento da elaboração da
ata da sessão, o licitante enviará no e-mail XXXXXXXXXX, no prazo de até 24 (vinte
e quatro) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova proposta de
preços, de acordo com os lances ofertados na sessão de lances, consoante modelo
constante do Anexo II deste Edital.
8.3.9. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
8.3.10. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
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9 – DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
(Nota explicativa:Se não houver necessidade de amostra esta cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas. Se houver a previsão de apresentação de
amostras, estas devem ser detalhadas de acordo com o TR e esta cláusula mantida)
10 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
10.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será
lavrada em ata.
10.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
10.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
10.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
10.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
10.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
10.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
físico junto ao NOMEDO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de
xxxx às xxxx, ou protocolo postal, com A.R. (aviso de recebimento), observados os
prazos previstos no item 10.1.
10.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e-mail para o
endereço xxxxxxxxxxxx, ou por fax, para o número xxxxxxx, desde que as peças
originais sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 10.1, em uma das
formas previstas no item 10.2.
10.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
10.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
10.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.

26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
10.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões
ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
10.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
10.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
10.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO.
10.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
11.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
12 – DA CONTRATAÇÃO:
12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, pelo Setor de Contratos do
MUNICÍPIO.
12.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
12.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
12.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço,
não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art., XVI da Lei Federal Nº 10.520/2002.
12.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termode contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
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12.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
12.4. O envio da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço por e-mail, implica na
ciência do fornecedor quanto ao início do prazo para a entrega das mercadorias/
prestação dos serviços contratados.
13 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e demais renumeradas)
13.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a .......%,(sendo
que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor da contratação, em
conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
13.1.1. A garantia prestada será liberada após a execuçãodo contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
13.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
13.1.3. A garantia prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
14 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições, de acordo com o TR)
15 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir toda
a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
15.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de INSERIR PRAZO dias corridos
da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente
conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório de
fornecimento de mercadorias.
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15.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do
contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
15.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
15.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
15.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA.
15.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s): INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO.
15.4. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
15.5. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar Nº 116/2003, e legislação municipal
aplicável.
15.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
15.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
15.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
previstas na Instrução Normativa N. XXX/2020, parte integrante do Edital,
independente
de
transcrição
e
disponível
no
endereço
eletrônico
XXXXXXXXXXXXXXX.
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17- DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
17.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
17.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
17.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões, conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
17.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a ou a complementar a instrução do processo.
17.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
deste pregão.(se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
17.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
17.8. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site: xxxxxxxxxxxx ou
poderá ser obtido no NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no
horário de xxxx às xxxx, mediante pagamento de R$XXXX (XXX), para cobrir os
custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do
comprovante de pagamento do documento de arrecadação municipal devidamente
autenticada por banco credenciado pela MUNICÍPIO de São José da Lapa para
receber tal pagamento.
17.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
17.10. Este Edital possui xxxx páginas numeradas, sendo:
17.10.1. Normas da Licitação: páginas xxxx a xxxxxx;
17.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas xxxxxx a xxxxxx;
17.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas xxxxxx a xxxxxxx;
17.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas xxxxxx a xxxxxxxx;
17.10.5. Anexo IV – Planilha de Formação de Preços: páginas xxxxxx a xxxxxx.
17.10.6. Anexo V – Minuta de Contrato: páginas xxxxxx a xxxxxx.
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São José da Lapa, xx de xxxxxx de xxxx.
_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º XXX/20XX
Contrato de fornecimento/aquisição que entre si celebram o MUNICÍPIO de São José
da Lapa, por intermédio do (a) INSERIR NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE e a Empresa
INSERIR NOME.
Contrato originário da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº
XXX/20XX, para oFORNECIMENTO/AQUISIÇÃO de INSERIR OBJETO.
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto o FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO de INSERIR
OBJETO, de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO XXXX do
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições, adaptada de acordo com o TR)
Cláusula Quarta - DO PREÇO:
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4.1. O preço global do presente contrato é de R$XXXX (XXXXXX) no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo
o(s) seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

Marca

R$ Unt.

R$ Global

Valor Total (R$)
ou por lote:(Nota explicativa retirar o modelo do quadro abaixo caso seja por item ou
vice-versa)
LOTE Nº
Item Especificação

Un

Quant

Marca

Modelo R$ Unt.

R$ Global

Valor Total do Lote (R$)
Cláusula Quinta - DO LOCAL E DO RECEBIMENTO:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sexta - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO
Cláusula Décima - DAS OBRIGAÇÕES:
Constituem obrigações das partes:
10.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
10.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
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Cláusula Décima Primeira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN N. XXXX/2020)
Cláusula Décima Segunda - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Terceira - DA VIGÊNCIA:
(Nota explicativa: PARA ITENS COM GARANTIA DE FÁBRICA:)
13.1. O prazo de vigência do contrato será deXX(XXXX) meses, contados a partir da
publicação do seu extrato na imprensa oficial da MUNICÍPIO de São José da Lapa.
No tocante à obrigação da garantia, o contrato terá a vigência de XX anos(mesmo
prazo dagarantia), a partir da publicação do seu extrato na imprensa oficial.
13.2. Fica vedado qualquer reajustamento de preços, salvo se por algum dos motivos
previstos no art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93, a execução do contrato ultrapasse o
período de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para apresentação da
proposta, quando será permitido o reajuste do contrato, de acordo com a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
(Nota explicativa: PARA ITENS SEM GARANTIA DE FÁBRICA)
13.1. Este contrato tem vigência por XXXX meses, a partir da publicação do seu
extrato na imprensa oficial.
13.2. Fica vedado qualquer reajustamento de preços, salvo se por algum dos motivos
previstos no art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93, a execução do contrato ultrapasse o
período de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para apresentação da
proposta, quando será permitido o reajuste do contrato, de acordo com a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
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15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei
Nº8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio financeiro
permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de
Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual do item/lote a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado no
mercado.
16.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para justificar
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper o fornecimento, sendo a referida
obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas neste contrato.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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(Nota explicativa: o item 17.2.
subcontratação)

deverá ser excluído caso seja permitida a

17.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA
não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
17.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão.
Cláusula Décima Oitava - DA PUBLICAÇÃO:
18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal Nº 8.666/93.
Cláusula Decima Nona - DO FORO:
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
19.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor.
São José da Lapa, de

de

.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. XXX/20XX
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo (INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO LOCAL,
para FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO de INSERIR OBJETO, conforme especificação
contida nesse Edital e em seus Anexos.
(O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação):
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;
c) O maior desconto global sobre a tabela de preços (nome da tabela); ou,
d) O maior desconto por item da tabela de preços. (nome da tabela)
Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e pelo Decreto Municipal nº. xxxx, de xxdexxxxxxx de 20xx.
(decreto pregão)
Este procedimento licitatório será EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, em
conformidade e atendendo ao disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar Nº
123/2006 e suas alterações.
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e Equipe
de Apoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA EQUIPE,
designados através INSERIR Nº PORTARIA, de INSERIR DIA DA PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA do ano de INSERIR
ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do site XXXXXXXXXXXXXXe do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer
modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e
seus anexos.
1.1. A abertura da sessão de pregão terá início no dia INSERIR DIA EM
ALGARISMOS de INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM
ALGARISMOS.
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1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da Lapa,
sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste
Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no link
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO:
2.1. A presente licitação tem por objeto o FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO de INSERIR
DESCRIÇÃO DO OBJETO, conforme especificações constantes no Termo de
Referência - Anexo I, parte integrante do presente edital.
3– DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao (a)
Pregoeiro (a), em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxx.
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de email, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicados no endereço
XXXXXXXXXXX
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o quinto dia
útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a) Pregoeiro (a)
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,
ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, observado os prazos previstos neste ato
convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se
fizerem necessárias;
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa apresentação
será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.

37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________

3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site da MUNICÍPIO de São José da
Lapa por meio do endereço XXXXXXXXXXX.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensaspara licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio2.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.

2 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administraçao
̃ diante da avaliaçao
̃ de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste
edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.
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4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
4.7. A licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar, deverá
encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os
envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo com
o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e apresentar
recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e classificada, se
for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de INSERIR PRAZO antes do início da sessão pública de realização
do pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento,
junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se,
apresentando cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos do
PL Nº XXX, juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento, o
representante da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos
para credenciamento, os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será considerado
válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou representação que
contiver poderes para a representação do licitante em licitações ou em repartições
públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
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5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste
edital.
5.4. O licitante deverá comprovar a condição de Microempresa, de Empresa de
Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual, no momento do seu
credenciamento, conforme item 5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual;
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de
Pequeno Porte ouMicro Empreendedor Individual;
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal N° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens anteriores
deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O CERTAME, sob
pena de não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC nº 123.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverãoestar devidamente lacrados, sob pena de não credenciamento do
licitante e impossibilidade de participação no certame.
5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
6.1. ENVELOPE 01:
6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação nos termos deste Edital.
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6.1.2.
A
proposta
comercial
IMPRESSA
deverá
ser
elaborada,
PREFERENCIALMENTE SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II
DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB
PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em uma
via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
CNPJ:

6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por item),
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço.
6.1.6.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida,
(por lote ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar
incluídos todos os custos necessários para execução do objeto da licitação, bem
como, impostos fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, garantia e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
6.1.9. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
(Obs: na hipótese de licitação de medicamentos e combustível, os preços deverão ser
apresentados com quatro casas decimais após a vírgula)
7 – DA HABILITAÇÃO:
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ENVELOPE 02:
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis:
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

ao(s)

7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas "a" a
"d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
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7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
7.2.8. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS 7.1.1., 7.1.1.1., 7.1.3. E 7.1.6.
SERÃO DISPENSADOS DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA
HIPÓTESE DE TEREM SIDO APRESENTADOS POR OCASIÃO DE
CREDENCIAMENTO.
7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: (USAR A QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA-FIANCEIRA SOMENTE PARA LICITAÇÕES DE GRANDE VULTO)
(Notaexplicativa: 7.X. deverá ser excluído caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterada para atendimento ao objeto da licitação)
7.x.1. Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §1º do art.
56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXXX (XXXX).Nota explicativa: essa
garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação, em regra)
7.x.1.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.x.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término da
licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.x.2. Comprovação de possuir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, no valor
de R$ XXXXX (XXXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais.(Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
7.X– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.X.1 - Alvará de Localização e Funcionamento.
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7.3. DECLARAÇÕES:
7.3.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III, deste Edital.
7.3.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, conforme modelo contido no Anexo
III, deste Edital, assinada pelo representante legal da licitante.
7.3.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.
7.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.4.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com a validade
em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, deve
ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
7.4.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.4.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo de
imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.4.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.4.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.
7.4.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.4.4. Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
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7.4.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ:

7.4.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar de
sua expedição.
7.4.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.4.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.4.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO, MEMBROS
DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO OU PESSOA
QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE
CONTINUAR NA SESSÃO.
8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
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8.2. DOS LANCES:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar
do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo.
8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições
definidas no item 8.2.4, o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem
crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o
licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
(Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto da
licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de INSERIR O TIPO.
(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos licitantes
será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja R$XXXX (XXXX);
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8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o máximo estipulado em
cada planilha para cada item/lote.
8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes disparidades
nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos praticados no
mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos preços
condizentes com os praticados no mercado.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará se os preços unitários a
aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro procederá a abertura do envelope
de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item 7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
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8.3.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a
devida e necessária regularização.
8.3.6.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3.6.2. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco)
dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.3. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3.6.4. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco)
dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.5. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.6. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa, a
Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual regularizar sua
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o
item/lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam
intimados a comparecer na data, horário e local informados para a retomada da
sessão de pregão.
8.3.6.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa,
a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.7. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá
negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço.
8.3.8. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.8.1. Caberá ao Pregoeiro constar na ata da sessão de pregão os novos valores
negociados e todos os itens/lotes da proposta de preços, devendo a tal ata conter a
assinatura do representante legal do licitante ou de seu representante credenciado,
comprometendo-se a cumprir os novos valores negociados.
8.3.8.2. Caso o licitante vencedor não esteja presente no momento da elaboração da
ata da sessão, o licitante enviará no e-mail XXXXXXXXXXXX, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova
proposta de preços, de acordo com os lances ofertados na sessão de lances,
consoante modelo constante do Anexo II deste Edital.
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8.3.9. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
8.3.10. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
9 - DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
(Notaexplicativa: Se não houver necessidade de amostra esta cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas. Se houver a previsão de apresentação de
amostras, estas devem ser detalhadas de acordo com o TR e esta cláusula mantida)
10 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
10.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será
lavrada em ata.
10.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
10.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
10.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
10.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
10.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
10.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
físico junto ao NOMEDO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de
xxxx às xxxx, ou protocolo postal, com A.R. (aviso de recebimento), observados os
prazos previstos no item 10.1.
10.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e-mail para o
endereço xxxxxxxxxxxx, ou por fax, para o número xxxxxxx, desde que as peças
originais sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 10.1, em uma das
formas previstas no item 10.2.
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10.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
10.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
10.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
10.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões
ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
10.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
10.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
10.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO.
10.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
11.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
12 – DA CONTRATAÇÃO:
12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, pelo Setor de Contratos.
12.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
12.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
12.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço,
não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art. XVI da Lei Federal Nº 10.520/2002.
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12.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
12.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
12.4. O envio da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço por e-mail, implica na
ciência do fornecedor quanto ao início do prazo para a entrega das mercadorias/
prestação dos serviços contratados.
13 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas)
13.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a .......%, (sendo
que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor da contratação, em
conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
13.1.1. A garantia prestada será liberada após a execução do contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
13.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
13.1.3. A garantia prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
14 – DA SUBCONCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições, adaptada de acordo com o TR)
15 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir toda
a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
15.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
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pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de INSERIR PRAZO dias corridos
da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente
conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório de
fornecimento de mercadorias.
15.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do
contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
15.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
15.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
15.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA.
15.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(ões)
orçamentária(s): INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO.
15.4. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
15.5. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar Nº 116/2003, e legislação municipal
aplicável.
15.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
15.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
15.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
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descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
previstas na Instrução Normativa CGM N. XXX/2020, parte integrante do Edital,
independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico XXXXXXXXXXX.
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
17.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
17.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
17.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões, conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
17.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a ou a complementar a instrução do processo.
17.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
deste pregão. (se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
17.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
17.8. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site: XXXXXXXXXX ou
poderá ser obtido no INSERIR NOME DO ÓRGÃO E ENDEREÇO, no horário de
xxxx às xxxx, mediante pagamento de R$XXXXX (XXXXX), para cobrir os custos
com sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de
pagamento do documento de arrecadação municipal devidamente autenticada por
banco credenciado pela MUNICÍPIO de São José da Lapa para receber tal
pagamento.
17.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
17.10. Este Edital possui xxxx páginas numeradas, sendo:
17.10.1. Normas da Licitação: páginas xxxx a xxxxxx;
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17.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas xxxxxx a xxxxxx;
17.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas xxxxxx a xxxxxxx;
17.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas xxxxxx a xxxxxxxx;
17.10.5. Anexo IV – Planilha de Formação de Preços: páginas xxxxxx a xxxxxx.
17.10.6. Anexo V – Minuta de Contrato: páginas xxxxxx a xxxxxx.
São José da Lapa. xx de xxxxxx de xxxx.

XXXXXXXXXXXXX
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MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º XXX/20XX
Contrato de fornecimento/aquisição que entre si celebram o MUNICÍPIO de São José
da Lapa, por intermédio do(a) INSERIR NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE e a Empresa
INSERIR NOME.
Contrato originário da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº
XXX/20XX, para o FORNECIMENTO/AQUISIÇÃOINSERIR OBJETO.
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto o FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO de <INSERIR
OBJETO>, de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições, adaptada de acordo com o TR)
Cláusula Quarta – DO PREÇO:
4.1. O preço global do presente contrato é de R$XXXX (XXXXX) no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo
o(s) seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação
Un
Quant Marca
R$ Unt. R$
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Global

Valor Total (R$)
ou por lote:(Nota explicativa: retirar o modelo do quadro abaixo caso seja por item ou
vice-versa)
LOTE Nº
Item Especificação

Un

Quant

Marca

Modelo R$ Unt.

R$
Global

Valor Total do Lote (R$)
Cláusula Quinta - DO LOCAL E DO RECEBIMENTO:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sexta - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - DA GARANTIA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
8.X. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
<INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO>
Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES:
Constituem obrigações das partes:
10.1. DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
10.2. - DO CONTRATANTE:
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(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN N. XXX/2020)
Cláusula Décima Segunda - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Terceira - DA VIGÊNCIA:
(Nota explicativa: PARA ITENS COM GARANTIA DE FÁBRICA:)
13.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da
publicação do seu extrato na imprensa oficial da MUNICÍPIO de São José da Lapa.
No tocanteà obrigação da garantia, o contrato terá a vigência de XX anos(mesmo
prazo dagarantia), a partir da publicação do seu extrato na imprensa oficial.
13.2. Fica vedado qualquer reajustamento de preços, salvo se por algum dos motivos
previstos no art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93, a execução do contrato ultrapasse o
período de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para apresentação da
proposta, quando será permitido o reajuste do contrato, de acordo com a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
(Nota explicativa: PARA ITENS SEM GARANTIA DE FÁBRICA)
13.1. Este contrato tem vigência por XXX meses, a partir da publicação do seu extrato
na imprensa oficial.
13.2. Fica vedado qualquer reajustamento de preços, salvo se por algum dos motivos
previstos no art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93, a execução do contrato ultrapasse o
período de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para apresentação da
proposta, quando será permitido o reajuste do contrato, de acordo com a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
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15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
CláusulaDécima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio financeiro
permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de
Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos item/lote a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado no
mercado.
16.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para justificar
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper o fornecimento, sendo a referida
obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas neste contrato.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(Nota explicativa: o item 17.2. deverá ser excluído caso seja permitida a
subcontratação)
17.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA
não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
17.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão.
Cláusula Décima Oitava - DA PUBLICAÇÃO:
18.1. ACONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal Nº 8.666/93.
Cláusula Décima Nona - DO FORO:
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
19.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor.

São José da Lapa, de

de

.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE GLOBAL
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo (INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO LOCAL,
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR OBJETO, conforme especificação
contida nesse Edital e em seus Anexos.
(O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação:
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;
Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal Nº XXXX, de XX de XXXXXXXXX de
20XX.(decreto pregão)
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e Equipe
de Apoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA EQUIPE,
designados através INSERIR Nº PORTARIA INSERIR DIA DA PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA do ano de INSERIR
ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do site XXXXXXXXX e do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer
modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e
seus anexos.
1.1. A aberturada sessão de pregão terá início no dia INSERIR DIA EM
ALGARISMOS de INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM
ALGARISMOS.
1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da Lapa,
sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste
Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no link
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO:
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2.1. A presente licitação tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <INSERIR
OBJETO>, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I,
parte integrante do presente edital.
3– DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxxxxxxxxx.
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de email, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicadas no endereço
XXXXXXXX.
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto)
dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a) Pregoeiro (a)
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a
ser
protocolizado
junto
ao
NOME
DO
ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, observado os
prazos previstos neste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso,
juntar as provas que se fizerem necessárias;
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa apresentação
será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.
3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site da MUNICÍPIO de São José da
Lapa por meio do endereço XXXXXXXXX.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
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estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital, bem como pessoas físicas aptas tecnicamente
aexecutarem o objeto desta licitação.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio3.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicasou
jurídicas.
4.2.7.

Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.

4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
4.7. O licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar, deverá
encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os
envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo com
o previsto neste Edital.
3 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administraçao
̃ diante da avaliaçao
̃ de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste
edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.
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4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e apresentar
recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e classificada, se
for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de <INSERIR PRAZO> do início da sessão pública de realização do
pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto
ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se, apresentando
cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos do PL Nº XXX,
juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento, o representante
da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos para
credenciamento, os envelopes da PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será considerado
válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou representação que
contiver poderes para a representação do licitante em licitações ou em repartições
públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste
edital.
5.4. O licitante que se enquadrar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Micro Empreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar Federal Nº 123/06,
deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento, conforme item
5.1, com a apresentação de:
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5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do
Micro Empreendedor Individual;
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de
Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual.
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal N° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens anteriores
deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O CERTAME, sob
pena de não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC Nº 123.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverãoestar devidamente lacrados, sob pena de não credenciamento do
licitante e impossibilidade de participação no certame.
5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
6.1. ENVELOPE 01:
6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação, nos termos deste Edital.
6.1.2.
A
proposta
comercial
IMPRESSA
deverá
ser
elaborada,
PREFERENCIALMENTE SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II
DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB
PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em uma
via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo.
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6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
CNPJ/CPF:

6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por item),
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço.
6.1.6.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida,por
lote (ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar
incluídos todos os custos necessários para a prestação dos serviços objeto da
licitação, bem como materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, transporte, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham
a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
6.1.9. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7 – DA HABILITAÇÃO:
ENVELOPE 02:
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis.
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA: PARA PESSOA JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
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7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.6. Em caso de cooperativas, deverá ser apresentada a seguinte documentação:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na Entidade Estadual, se
houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a Ata da Assembleia que o aprovou.
PARA PESSOA FÍSICA:
(Nota explicativa: manter apenas caso seja contemplada a participação de pessoa
física)
7.1.7. Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
7.1.8. Cópia de Identidade;
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: PARA PESSOA JURÍDICA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas "a" a
"d" do Paragrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
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7.2.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
PARA PESSOA FÍSICA: (Nota explicativa: manter apenas caso seja contemplada a
participação de pessoa física)
7.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.10. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas
alíneas "a" a "d" do Paragrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.12. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS ACIMA SERÃO DISPENSADOS
DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA HIPÓTESE DE TEREM
SIDO APRESENTADOS POR OCASIÃO DE CREDENCIAMENTO.
7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: USAR A QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA-FINANCEIRA SOMENTE PARA LICITAÇÕES DE GRANDE VULTO
Nota explicativa: 7.x. Deverão ser excluídos caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterados para atendimento ao objeto da licitação).
7.X.1. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do
art. 56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXX (XXX).(Nota explicativa: essa
garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação, em regra.)
7.X.1.1. Serão aceitos como garantia:
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I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II.
Seguro-garantia;
III.
Fiança bancária.
7.X.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término
da licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.X.2. Comprovação de possuir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, no valor
de R$XXXX (XXXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais.(Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: (Nota explicativa: As exigências para a qualificação
técnica dependerão do objeto e do vulto da licitação, Devem ser relacionados em
subitens do item 7.3.1 as características técnicas que serão exigidas nos atestados
conforme sugestões nos campos de edição)
Nota explicativa: a depender do tipo de serviço, podem ser exigidos outros
documentos essenciais.)
7.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas
no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho anterior,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, devidamente
registrados na entidade profissional competente (CREA,OAB, CRF,
etc). Os
atestados deverão conter:
7.3.1.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);
7.3.1.2. Local e data de emissão;
7.3.1.3. Nome, cargo telefone, fax,e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações;
7.3.1.4 Comprovação de capacidade de prestação de serviços, nos mesmos moldes
e características definidas no Anexo I deste Edital;
7.3.1.5. Período de prestação de serviço;
7.3.1.6. Outros.
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7.3.2. Para atendimentodo disposto no item 7.3.1.4, é admitido o somatório de
atestados, desde que compatíveis com as característica do objeto da licitação.
7.3.3. Cada atestado deverá demonstrar pelo menos as seguintes parcelas dos
serviços a serem licitados:(definir as parcelas relevantes dos serviços)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Conforme já ressaltado, a Administração poderá dispensar a apresentação de alguns
dos requisitos de qualificação técnica nas licitações de menor valor e complexidade,
de acordo com o vulto e as peculiaridades de cada contratação).
Entretanto, o requisito previsto no inciso I do art. 30 da Lei Nº 8.666/93, isto é a
comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, será
exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte item:
Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em
plena validade, se for o caso;
O requisito previsto no inciso I do § 1º do art. 30 da Lei Nº 8.666/93, isto é, a
comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente profissional de nível
superior ou outro reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes,
será exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte
subitem:
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução
de obra ou serviço de características semelhantes;
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do
licitante, o sócio, o administrador, o diretor; o empregado devidamente registrado na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços, com contrato
escrito firmado com o licitante, com firma reconhecida;
Caso o licitante seja cooperativa, a comprovação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela apresentação das
respectivas atas de inscrição;
No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá
ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei N° 8.666, de 1993, por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja
aprovada pela Administração;
Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
Caso o licitante seja cooperativa, a indicação de que trata esse subitem deve referirse exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela relação dos que atendem aos
requisitos técnicos exigidos pela contratação e que executarão o contrato, com as
respectivas atas de inscrição.)
(Caso haja a necessidade de visita técnica do local da execução do serviço, o órgão
deverá incluir os seguintes itens:
Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde
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serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à
sua execução.
A visita técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda
à sexta-feira, das (...) horas às (...) horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (...),
(O prazo para a realização da visitatécnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para
abertura da licitação.)
(Caso a visita técnica não seja obrigatória, mas apenas facultativa, deverá constar no
edital a seguinte cláusula:
(Ao licitante é facultado de fazer vistoria no local onde os serviços serão prestados,
neste caso deverá emitir Declaração de Responsabilidade pela não realização de
visita técnica.)
7.3.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
todos serão inabilitados.
7.3.5. Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderão
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

ser

7.3.6. Alvará de localização e funcionamento
7.4. DECLARAÇÕES:
7.4.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.4.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo
III deste Edital.
7.4.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.5.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com a validade
em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal
não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade
em vigor.
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7.5.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.5.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo de
imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.5.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.5.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.
7.5.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.5.4. Os documentosde habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
7.5.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ/CPF:

7.5.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar de
sua expedição.
7.5.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
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d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.5.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.5.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiroiniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO, MEMBROS
DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO OU PESSOA
QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE
CONTINUAR NA SESSÃO.
8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
8.2. DOS LANCES:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar
do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo.
8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições
definidas no item 8.2.4, o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem
crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
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8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o
licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
(Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto da
licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de INSERIR TIPO.
(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2., 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos licitantes
será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja R$XXXXX (XXXXX);
8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o máximo estipulado em
cada planilha para cada item.
8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes disparidades
nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos praticados no
mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos preços
condizentes com os praticados no mercado.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor
oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de Habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
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8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro irá proceder com a abertura do
envelope de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item
7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.6. Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das
propostas até o momento, será assegurado às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual o direito de preferência à
contratação, observadas as seguintes regras:
8.3.6.1. O pregoeiro convocará a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro
Empreendedor Individual detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam
na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5%
(cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para
que apresente novo lance, inferior, ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusão do direito de preferência.
8.3.6.2. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará
a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.6.3. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições
habilitatórias da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e Micro
Empreendedor Individual obedecerá ao procedimento previsto no item 8.3.4.
8.3.6.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização.
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8.3.6.3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3.6.3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.3.4. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.3.5. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual regularizar sua
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o
item/lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam
intimados a comparecer na data, horário e local informados para a retomada da
sessão de pregão.
8.3.6.4. Se a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor
Individual não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de
habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que
estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.6.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.3.6.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.6.6. Caso não haja Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual dentro da situação de empate ficto ou não ocorra a
apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências documentais de
habilitação, será declarado vencedor o licitante originalmente detentor da melhor
oferta.
8.3.6.7. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não
tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual.
8.3.7. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá
negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço.
8.3.8. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.8.1. Caberá ao Pregoeiro constar na ata da sessão de pregão os novos valores
negociados e todos os itens/lotes da proposta de preços, devendo a tal ata conter a
assinatura do representante legal do licitante ou de seu representante credenciado,
comprometendo-se a cumprir os novos valores negociados.
8.3.8.2. Caso o licitante vencedor não esteja presente no momento da elaboração da
ata da sessão, o licitante enviará no e-mail XXXXXXXXXXXX, no prazo de até 24
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(vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova
proposta de preços, de acordo com os lances ofertados na sessão de lances,
consoante modelo constante do Anexo II deste Edital.
8.3.9. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
8.3.10. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
9 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
9.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será
lavrada em ata.
9.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
9.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
9.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
9.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recursona sessão do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto aoNOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de xxxx às
xxxx, ou protocolo postal, com A.R. (Aviso de Recebimento), observados os prazos
previstos no item 9.1.
9.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e-mail para o
endereço xxxxxxx, ou por fax, para o númeroxxxx, desde que as peças originais
sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 9.1., em uma das formas
previstas no item 9.2.
9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
9.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
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9.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
9.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou
estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
9.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
9.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do Munícipio.
9.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
10.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11 – DA CONTRATAÇÃO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, pelo Setor de Contratos do
MUNICÍPIO.
11.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
11.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
11.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço,
não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art. XVI da Lei Federal Nº 10.520/2002.
11.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
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máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
11.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
12 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantiacontratual essa cláusula deverá
ser excluída e demais renumeradas)
12.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a ..... %, (sendo
que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor da contratação, em
conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
12.1.1. A garantia prestada será liberada após a execução do contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
12.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
12.1.3. A garantia prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
13 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições, adaptada de acordo com o TR)
14 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir toda
a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de <INSERIR PRAZO> dias corridos
da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente
conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório de prestação
de serviços.
14.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo Fiscal do
Contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
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14.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
14.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
14.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA.
14.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s): <INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO>
14.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
14.5. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar Nº 116/2003 e a Legislação Municipal
aplicável.
14.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
14.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
14.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
15.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
previstas na Instrução Normativa N. XXX/2020, parte integrante do Edital,
independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico XXXXXXXX.
16 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
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16.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
16.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
16.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
16.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões, conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
16.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão. (se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
16.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
16.8. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site XXXXXXXXXXXX ou
poderá ser obtido NOME DOÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de
xxxx às xxxx, mediante pagamento de R$XXXX (XXXX), para cobrir os custos com
sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de
pagamento do documento de arrecadação municipal, devidamente autenticada por
banco credenciado pela MUNICÍPIO de São José da Lapa para receber tal
pagamento.
16.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
16.10. Este Edital possui

páginas numeradas, sendo:

16.10.1. Normas da Licitação: páginas
a
;
16.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas
a
16.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas
a
16.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas
16.10.5. Anexo IV – Minuta de Contrato: páginas
a
São José da Lapa,

de

de

;
;
a

;
.

.
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______________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º
Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o MUNICÍPIO de São José
da Lapa, por intermédio do NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE e a Empresa XXXX.
Contrato originário da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX,
para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR OBJETO.
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira – DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Nome/Razão Social:
Endereço:
CPF/CNPJ:
Representante Legal: INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR OBJETO,
de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do PREGÃO
PRESENCIAL Nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da CONTRATADA,
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais renumeradas. Caso seja permitida a subcontratação, essa
cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que especifiquem seus limites
e/ou condições, adaptada de acordo com o TR).
Cláusula Quarta – DO PREÇO:
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4.1. O preço global do presente contrato é de R$ XXX (XXX) no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo
o(s) seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

ou por lote:
Item

Especificação

Un

Quant

R$
Unt.

R$
Global

Cláusula Quinta – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sexta - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - DA GARANTIA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO
Cláusula Décima - DAS OBRIGAÇÕES:
Constituem obrigações das partes:
10.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
10.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira - DAS SANÇÕES:
ADAPTAR DE ACORDO COM A IN N. XXX/2018)
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Cláusula Décima Segunda - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Terceira - DA VIGÊNCIA:
13.1. Este contrato tem vigência por XXX meses, a partir da publicação do seu extrato
na imprensa oficial, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei Nº
8.666/93.
13.2. Fica vedado qualquer reajustamento de preços, salvo se por algum dos motivos
previstos no art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93, a execução do contrato ultrapasse o
período de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para apresentação da
proposta, quando será permitido o reajuste do contrato, de acordo com a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio financeiro
permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de
Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
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16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado no
mercado.
16.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para justificar
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper a prestação do serviço, sendo a referida
obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas neste contrato.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou a apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(Nota explicativa: o item 17.2. deverá ser excluído caso seja permitida a
subcontratação)
17.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA
não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
17.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão.
Cláusula Décima Oitava - DA PUBLICAÇÃO:
18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal Nº 8.666/93.
Cláusula Décima Nona - DO FORO:
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19.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
19.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor.
São José da Lapa, XXX de XXXXX de 20XX.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE GLOBAL
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo (INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO LOCAL,
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR OBJETO, conforme especificação
contida nesse Edital e em seus Anexos.
(O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação:
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;
Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal Nº XXXX, de XX de XXXXXXXXX de
20XX.(decreto pregão)
Este procedimento licitatório será EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, em
conformidade e atendendo ao disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar Nº
123/2006 e suas alterações.
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e Equipe
de Apoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA EQUIPE,
designados através INSERIR Nº PORTARIA INSERIR DIA DA PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA do ano de INSERIR
ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do site XXXXXXXX e do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer
modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e
seus anexos.
1.1. A abertura da sessãode pregão terá início no dia INSERIR DIA EM
ALGARISMOS de INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM
ALGARISMOS.
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1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da Lapa,
sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste
Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no link
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO:
2.1. A presente licitação tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR
OBJETO, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I,
parte integrante do presente edital.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxxxxxxxxx.
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de email, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicadas no endereço
XXXXXXXX.
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto)
dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a) Pregoeiro (a)
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro,
a
ser
protocolizado
junto
ao
NOME
DO
ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, observado os
prazos previstos neste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso,
juntar as provas que se fizerem necessárias;
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa apresentação
será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.
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3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site da MUNICÍPIO de São José da
Lapa por meio do endereço XXXXXXXX.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio4.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.2.6. Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.

4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.

4 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administraçao
̃ diante da avaliaçao
̃ de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste
edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.
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4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
4.7. O licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar, deverá
encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os
envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo com
o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e apresentar
recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e classificada, se
for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de INSERIR PRAZO do início da sessão pública de realização do
pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto
ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se, apresentando
cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos do PL Nº XXX,
juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento, o representante
da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos para
credenciamento, os envelopes da PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será considerado
válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou representação que
contiver poderes para a representação do licitante em licitações ou em repartições
públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
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acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste
edital.
5.4. O licitante que se enquadrar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Micro Empreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar Federal Nº 123/06,
deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento, conforme item
5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Micro
Empreendedor Individual;
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de
Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual.
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal N° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens anteriores
deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O CERTAME, sob
pena de não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC Nº 123.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverãoestar devidamente lacrados, sob pena de não credenciamento do
licitante e impossibilidade de participação no certame.
5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
6.1. ENVELOPE 01:
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6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação, nos termos deste Edital.
6.1.2.
A
proposta
comercial
IMPRESSA
deverá
ser
elaborada,
PREFERENCIALMENTE SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II
DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB
PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em uma
via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
CNPJ:
6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por item),
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço.
6.1.6.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por
lote (ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar
incluídos todos os custos necessários para a prestação dos serviços objeto da
licitação, bem como materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, transporte, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham
a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
6.1.9. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7 – DA HABILITAÇÃO:
91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
ENVELOPE 02:
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis.
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

ao(s)

7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas "a" a
"d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/1991;
7.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
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Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
7.2.8. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS 7.1.1., 7.1.1.1., 7.1.3. E 7.1.6.
SERÃO DISPENSADOS DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA
HIPÓTESE DE TEREM SIDO APRESENTADOS
POR OCASIÃO DE
CREDENCIAMENTO.
7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: (USAR A QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA-FINANCEIRA SOMENTE PARA LICITAÇÕES DE GRANDE VULTO)
Nota explicativa: 7.x. Deverão ser excluídos caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterados para atendimento ao objeto da licitação)
7.X.1. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §1º do art.
56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXXX (XXXX). (Nota explicativa: essa
garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação, em regra)
7.X.1.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.X.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término
da licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.X.2. Comprovação de possuir capital mínimo oupatrimônio líquido mínimo, no valor
de R$XXXXX (XXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais. (Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(Nota explicativa: As exigências para a qualificação técnica dependerão do objeto e
do vulto da licitação. Devem ser relacionados em subitens do item 7.3.1 as
características técnicas que serão exigidas nos atestados, conforme sugestões nos
campos de edição)
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7.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas
no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho anterior,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, devidamente
registrados na entidade profissional competente (CREA,OAB, CRF, etc). Os
atestados deverão conter:
7.3.1.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);
7.3.1.2. Local e data de emissão;
7.3.1.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações;
7.3.1.4 Comprovação de capacidade de prestação de serviços, nos mesmos moldes
e características definidas no Anexo I deste Edital;
7.3.1.5. Período de prestação de serviço;
7.3.1.6. Outros.
7.3.2. Para atendimento do disposto no item 7.3.1.4, é admitido o somatório de
atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.
7.3.3. Cada atestado deverá demonstrar pelo menos as seguintesparcelas dos
serviços a serem licitados: (definir as parcelas relevantes dos serviços)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Conforme já ressaltado, a Administração poderá dispensar a apresentação de alguns
dos requisitos de qualificação técnica nas licitações de menor valor e complexidade,
de acordo com o vulto e as peculiaridades de cada contratação).
(Entretanto, o requisito previsto no inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93, isto é a
comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, será
exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte item:
Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em
plena validade, se for o caso;
O requisito previsto no inciso I do § 1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, isto é, a
comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente profissional de nível
superior ou outro reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes,
será exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte
subitem:
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
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entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução
de obra ou serviço de características semelhantes;
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do
licitante, o sócio, o administrador, o diretor; o empregado devidamente registrado na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços, com contrato
escrito firmado com o licitante, com firma reconhecida;
Caso o licitante seja cooperativa, a comprovação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela apresentação das
respectivas atas de inscrição;
No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá
ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja
aprovada pela Administração;
Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
Casoo licitante seja cooperativa, a indicação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela relação dos que atendem
aos requisitos técnicos exigidos pela contratação e que executarão o contrato, com as
respectivas atas de inscrição.)
(Caso haja a necessidade de visita técnica do local da execução do serviço, o órgão
deverá incluir os seguintes itens:
Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde
serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à
sua execução.
A visita técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda
à sexta-feira, das (...) horas às (...) horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (...),
(O prazo para a realização da visitatécnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo- se até o dia útil anterior à data prevista para
abertura da licitação.)
(Caso a visita técnica não seja obrigatória, mas apenas facultativa, deverá constar no
edital a seguinte cláusula:
(Ao licitante é facultado de fazer vistoria no local onde os serviços serão prestados,
neste caso deverá emitir Declaração de Responsabilidade pela não realização de
visita técnica.)
7.4. DECLARAÇÕES:
7.4.1 Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.4.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos,
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salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo
III deste Edital.
7.4.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.5.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com a validade
em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal
não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade
em vigor.
7.5.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.5.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo de
imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.5.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.5.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.
7.5.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.5.4. Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
7.5.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ:
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7.5.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar de
sua expedição.
7.5.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.5.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.5.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO, MEMBROS
DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO OU PESSOA
QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE
CONTINUAR NA SESSÃO.
8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
8.2. DOS LANCES:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar
do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste
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Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo.
8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições
definidas no item 8.2.4, o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem
crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o
licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
(Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto da
licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de (INSERIR TIPO).
(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos licitantes
será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja R$XXXXX (XXXXX);
8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o máximo estipulado em
cada planilha para cada item.
8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes disparidades
nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos praticados no
mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos preços
condizentes com os praticados no mercado.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor
oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
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8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro irá proceder com a abertura do
envelope de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item
7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.6.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização.
8.3.6.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3.6.2. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco)
dias úteis inicialmente concedidos.
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8.3.6.3.2. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.3.3. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa, para
a Empresa de Pequeno Porte ou para o Micro Empreendedor Individual regularizar
sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o
item/lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam
intimados a comparecer na data, horário e local informados para a retomada da
sessão de pregão.
8.3.6.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa,
a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.7. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.7.1. Caberá ao Pregoeiro constar na ata da sessão de pregão os novos valores
negociados e todos os itens/lotes da proposta de preços, devendo a tal ata conter a
assinatura do representante legal do licitante ou de seu representante credenciado,
comprometendo-se a cumprir os novos valores negociados.
8.3.8.2. Caso o licitante vencedor não esteja presente no momento da elaboração da
ata da sessão, o licitante enviará no e-mail XXXXXXXXXX, no prazo de até 24 (vinte
e quatro) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova proposta de
preços, de acordo com os lances ofertados na sessão de lances, consoante modelo
constante do Anexo II deste Edital.
8.3.9. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
8.3.10. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
9 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
9.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será
lavrada em ata.
9.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
9.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
9.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
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9.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto aoNOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de xxxx às
xxxx, ou protocolo postal, com A.R. (Aviso de Recebimento), observados os prazos
previstos no item 9.1.
9.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e-mail para o
endereço xxxxxxx, ou por fax, para o número xxxx, desde que as peças originais
sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 9.1., em uma das formas
previstas no item 9.2.
9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
9.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
9.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou
estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
9.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
9.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do Munícipio.
9.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:

101

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
10.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11 – DA CONTRATAÇÃO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, pelo Setor de Contratos do
MUNICÍPIO.
11.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
11.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
11.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço,
não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art., XVI da Lei Federal Nº 10.520/2002.
11.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
11.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
12 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
(Nota explicativa: Casonão seja necessária garantia contratual essa cláusula
deverá ser excluída e demais renumeradas)
12.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a ..... %, (sendo
que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor da contratação, em
conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
12.1.1. A garantia prestada será liberada após a execução do contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
12.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
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12.1.3. A garantia prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
13 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições, adaptada de acordo com o TR)
14 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir toda
a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de INSERIR PRAZO dias corridos da
data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente
conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório de prestação
de serviços.
14.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo Fiscal do
Contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
14.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
14.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
14.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA.
14.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s): INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO
14.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
14.5. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar nº 116/2003 e a Legislação Municipal
aplicável.
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14.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
14.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
14.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
15.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
previstas na Instrução Normativa N. XXX/2020, parte integrante do Edital,
independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico XXXXXXXXXX.
16 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
16.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
16.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
16.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões, conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
16.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão. (se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
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16.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
16.8. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site XXXXXXXXXX ou
poderá ser obtido NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário
de xxxx às xxxx, mediante pagamento de R$XXXX (XXXXX), para cobrir os custos
com sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de
pagamento do documento de arrecadação municipal, devidamente autenticada por
banco credenciado pela MUNICÍPIO de São José da Lapa para receber tal
pagamento.
16.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
16.10. Este Edital possui

páginas numeradas, sendo:

16.10.1. Normas da Licitação: páginas
a
;
16.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas
a
16.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas
a
16.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas
16.10.5. Anexo IV – Minuta de Contrato: páginas
a

São José da Lapa,

de

de

;
;
a

;
.

.

_________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXX
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MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º XXX/20XX
Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o MUNICÍPIO de São José
da Lapa, por intermédio do NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE e a Empresa XXX.
Contrato originário da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº
XXX/20XX, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR OBJETO.
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR OBJETO,
de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do PREGÃO
PRESENCIAL Nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da CONTRATADA,
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais renumeradas. Caso seja permitida a subcontratação, essa
cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que especifiquem seus limites
e/ou condições, adaptada de acordo com oTR).
Cláusula Quarta - DO PREÇO:
4.1. O preço global do presente contrato é de R$ XXX (XXX) no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo
o(s) seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global
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ou por lote:
Item

Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

Cláusula Quinta - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sexta - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - DA GARANTIA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO
Cláusula Décima - DAS OBRIGAÇÕES:
Constituem obrigações das partes:
10.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
10.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN N. XXX/2020)
Cláusula Décima Segunda - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Terceira - DA VIGÊNCIA:
13.1. Este contrato tem vigência por XX meses, a partir da publicação do seu extrato
na imprensa oficial, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei Nº
8.666/93.
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13.2. Fica vedado qualquer reajustamento de preços, salvo se por algum dos motivos
previstos no art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93, a execução do contrato ultrapasse o
período de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para apresentação da
proposta, quando será permitido o reajuste do contrato, de acordo com a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio financeiro
permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de
Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado no
mercado.
16.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
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16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para justificar
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper a prestação do serviço, sendo a referida
obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas neste contrato.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou a apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(Nota explicativa: o item 17.2 deverá ser excluído caso seja permitida a
subcontratação)
17.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA
não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
17.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão.
Cláusula Décima Oitava - DA PUBLICAÇÃO:
18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal Nº 8.666/93.
Cláusula Décima Nona - DO FORO:
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
19.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 03 (três) vias, de igual
teor.
São José da Lapa, XXX de XXXXX de 20XX.

CONTRATANTE:
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CONTRATADA:

EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE GLOBAL
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo (INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO LOCAL,
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR OBJETO, COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA, (e se for o caso de material), conforme especificação contida nesse
Edital e em seus Anexos.
(O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação:
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;
Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal Nº xxxx,dexx de xxxxxxxxx de 20xx.
(decreto pregão).
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e Equipe
de Apoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA EQUIPE,
designados através INSERIR Nº PORTARIA INSERIR DIA DA PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA do ano de INSERIR
ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do site XXXXXXXXX e do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer
modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e
seus anexos.
1.1. A abertura da sessão de pregão terá início no dia INSERIR DIA EM
ALGARISMOS de INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM
ALGARISMOS.
1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
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1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da Lapa,
sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste
Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no link
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO:
2.1. A presente licitação tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR
OBJETO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (e se for o caso de material)
conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte
integrante do presente edital.
3– DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimentosdeverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de email, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicados no endereço
XXXXXXXXXX
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto)
dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a) Pregoeiro (a)
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro,
a
ser
protocolizado
junto
ao
NOME
DO
ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,ENDEREÇO, de XXXX às XXXX, observado os
prazos previstos neste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso,
juntar as provas que se fizerem necessárias;
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa apresentação
será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.
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3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site da MUNICÍPIO de São José da
Lapa por meio do endereço xxxxxxxxxxxxx.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital, bem como pessoas físicas aptas tecnicamente a
executarem o objeto desta licitação.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio5.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.2.6. Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.

4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
5 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administraçao
̃ diante da avaliaçao
̃ de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste
edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.
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4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
4.7. O licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar, deverá
encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os
envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo com
o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e apresentar
recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e classificada, se
for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de INSERIR PRAZO antes do início da sessão pública de realização
do pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento,
junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se,
apresentando cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos do
PL Nº XXX, juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento, o
representante da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos
para credenciamento, os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será considerado
válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou representação que
contiver poderes para a representação do licitante em licitações ou em repartições
públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
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acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste
edital.
5.4. O licitante que se enquadrar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
do MicroEmpreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar Federal Nº
123/06, deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento,
conforme item 5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do
Micro Empreendedor Individual;
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de
Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual.
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal N° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens anteriores
deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O CERTAME, sob
pena de não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC Nº 123.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverãoestar devidamente lacrados, sob pena de não credenciamento do
licitante e impossibilidade de participação no certame.
5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
6.1. ENVELOPE 01:
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6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação, nos termos deste Edital.
6.1.2.
A
proposta
comercial
IMPRESSA
deverá
ser
elaborada,
PREFERENCIALMENTE SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II
DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB
PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em uma
via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
CNPJ/CPF:
6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por item),
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço.
6.1.6.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por
(loteou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar
incluídos todos os custos necessários para a prestação dos serviços objeto da
licitação, bem como materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, transporte, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham
a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
6.1.9. Não deverão ser incluídos na Planilha de Custos e Formação de Preços
(modelo anexo deste Edital) os tributos IRPJ e CSLL, em face da proibição contida no
item 9.1 do Acórdão do TCU Nº 950/2007 – Plenário.

115

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
6.1.10. A planilha deverá ser instruída com as Notas Explicativas necessárias para o
perfeito entendimento de cada um dos valores que a compõe, se for o caso.
6.1.11.
A licitante deverá indicar na proposta de preço, sob sua inteira
responsabilidade, o SINDICATO, o SALÁRIO NORMATIVO vigente e a DATA-BASE
DO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO OU SENTENÇAS
NORMATIVAS que serviram de base para a composição dos preços da proposta.
6.1.12. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7 – DA HABILITAÇÃO:
ENVELOPE 02:
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis.
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
PARA PESSOA JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

ao(s)

7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.6. Em caso de cooperativas, deverá ser apresentada a seguinte documentação:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se
houver;
c) Ata de Fundação;
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d) Estatuto Social com a Ata da Assembleia que o aprovou.
PARA PESSOA FÍSICA:
(Nota explicativa: manter apenas caso seja contemplada a participação de pessoa
física).
7.1.7. Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF,
7.1.8. Cópia de Identidade;
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
PARA PESSOA JURÍDICA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas "a" a
"d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
REGULARIDADE FISCALDE PESSOA FÍSICA:(Nota explicativa:
caso seja contemplada a participação de pessoa física).

manter apenas

7.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
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7.2.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.10. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas
alíneas "a" a "d" do Paragrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.12. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS ACIMA SERÃO DISPENSADOS
DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA HIPÓTESE DE TEREM
SIDO APRESENTADOS POR OCASIÃO DE CREDENCIAMENTO.
7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: (USAR A QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA-FINANCEIRA SOMENTE PARA LICITAÇÕES DE GRANDE VULTO
(Nota explicativa: 7.x. Deverão ser excluídos caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterados para atendimento ao objeto da licitação).
7.X.1. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §1º do art.
56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXXX (XXXX).(Nota explicativa: essa
garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação, em regra.)
7.X.1.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.X.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término
da licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.X.2. Comprovação de possuir capital mínimo oupatrimônio líquido mínimo, no valor
de R$XXXX (XXXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais. (Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
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7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(Nota explicativa: As exigências para a qualificação técnica dependerão do objeto e
do vulto da licitação. Devem ser relacionados em subitens do item 7.3.1 as
características técnicas que serão exigidas nos atestados, conforme sugestões nos
campos de edição)
(Nota explicativa: a depender do tipo de serviço, podem ser exigidos outros
documentos essenciais)
7.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas
no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho anterior,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, devidamente
registrados na entidade profissional competente (CREA,OAB, CRF etc.). Os
atestados deverão conter:
7.3.1.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);
7.3.1.2. Local e data de emissão;
7.3.1.3. Nome,cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações;
7.3.1.4. Comprovação de capacidade de prestação de serviços, nos mesmos moldes
e características definidas no Anexo I deste Edital;
7.3.1.5. Período de prestação de serviço;
7.3.1.6. Outros.
7.3.2. Paraatendimento do disposto no item 7.3.1.4, é admitido o somatório de
atestados, desde que compatíveis com as característica do objeto da licitação.
7.3.3. Cadaatestado deverá demonstrar pelo menos as seguintes parcelas dos
serviços a serem licitados: (definir as parcelas relevantes dos serviços)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Conforme já ressaltado, a Administração poderá dispensar a apresentação de alguns
dos requisitos de qualificação técnica nas licitações de menor valor e complexidade,
de acordo com o vulto e as peculiaridades de cada contratação).
Entretanto, o requisito previsto no inciso I do art. 30 da Lei Nº 8.666/93, isto é a
comprovação de registro ou inscriçãona entidade profissional competente, será
exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte item:
Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em
plena validade, se for o caso;
O requisito previsto no inciso I do § 1º do art. 30 da Lei Nº 8.666/93, isto é, a
comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente profissional de nível
superior ou outro reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
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responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes,
será exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte
subitem:
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução
de obra ou serviço de características semelhantes;
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do
licitante, o sócio, o administrador, o diretor; o empregado devidamente registrado na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços, com contrato
escrito firmado com o licitante;
Caso o licitante seja cooperativa, a comprovação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela apresentação das
respectivas atas de inscrição;
No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá
ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei N° 8.666, de 1993, por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja
aprovada pela Administração;
Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
Casoo licitante seja cooperativa, a indicação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela relação dos que atendem
aos requisitos técnicos exigidos pela contratação e que executarão o contrato, com as
respectivas atas de inscrição.)
(Caso haja a necessidade de visita técnica do local da execução do serviço, o órgão
deverá incluir os seguintes itens:
Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde
serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à
sua execução.
A visita técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda
à sexta-feira, das (...) horas às (...) horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (...)
(O prazo para a realização da visitatécnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo- se até o dia útil anterior à data prevista para
abertura da licitação.)
(Caso a visita técnica não seja obrigatória, mas apenas facultativa, deverá constar no
edital a seguinte cláusula:
(Ao licitante é facultado de fazer vistoria no local onde os serviços serão prestados,
neste caso deverá emitir Declaração de Responsabilidade por não realização de
visita técnica.)
7.3.4. - Alvará de Localização e Funcionamento.
7.4. DECLARAÇÕES:
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7.4.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.4.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo
III deste Edital.
7.4.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.5.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com a validade
em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal
não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade
em vigor.
7.5.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.5.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo de
imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.5.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.5.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.
7.5.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.5.4. Os documentos de habilitação deverãoser entregues pessoalmente ao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
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7.5.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ/CPF:

7.5.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar de
sua expedição.
7.5.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.5.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.5.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO, MEMBROS
DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO OU PESSOA
QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE
CONTINUAR NA SESSÃO.
8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
8.2. DOS LANCES:
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8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar
do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo.
8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições
definidas no item 8.2.4, o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem
crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o
licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
(Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto da
licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de (INSERIR O TIPO).
(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos licitantes
será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja R$XXXX (XXX);
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8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o máximo estipulado em
cada planilha para cada item.
8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes disparidades
nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos praticados no
mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos preços
condizentes com os praticados no mercado.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor
oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro irá proceder com a abertura do
envelope de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item
7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.4.4.1. Ao término dos lances, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante classificada
que oferecer o menor preço a apresentar as Planilhas de Custos e Formação de
Preços, conforme sugestão de modelo constante anexo a este Edital, com os valores
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devidamente ajustados ao preço final proposto ou negociado, no prazo de XXXXX
horas (ou dias), contados da data do encerramento da fase de lances.
8.3.4.4.2. Caso sejam solicitadas as planilhas de custos e formação de preços e
havendo recusa na aceitação, o Pregoeiro poderá convocar o fornecedor cuja
proposta ou lance esteja classificado em segundo lugar, a apresentar as Planilhas de
Custos e Formação de Preços nas mesmas condições do item anterior, verificando a
sua aceitabilidade e procedendo sua habilitação, e assim sucessivamente, na ordem
de classificação, até que uma das propostas preencha os requisitos para aceitação
dispostos no Edital.
8.3.4.5. A licitante classificada com o menor preço aceito pelo Pregoeiro deverá
encaminhar junto com as Planilhas de Custos e Formação de Preços, conforme
sugestão de modelo constante anexo a este Edital, cópia do Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias profissionais que serviram de base para
a composição dos preços da proposta.
8.3.4.6. Após a análise das Planilhas de Custos e Formação de Preços, se verificada
a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes detentores das
ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação da
documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.6. Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das
propostas até o momento, será assegurado às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual o direito de preferência à
contratação, observadas as seguintes regras:
8.3.6.1. O pregoeiro convocará a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou
Micro Empreendedor Individual detentora da melhor proposta dentre aquelas que
estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até
5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor,
para que apresente novo lance, inferior, ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco)
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
8.3.6.2. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará
a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.6.3. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições
habilitatórias da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual obedecerá ao procedimento previsto no item 8.3.4.
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8.3.6.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização.
8.3.6.3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3.6.3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.3.4. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.3.5. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa, a
Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual regularizar sua
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o
item/lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam
intimados a comparecer na data, horário e local informados para a retomada da
sessão de pregão.
8.3.6.4. Se a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor
Individual não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de
habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que
estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.6.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.3.6.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa,
a Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.6.6. Caso não haja Microempresa, ou Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual dentro da situação de empate ficto ou não ocorra a
apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências documentais de
habilitação, será declarado vencedor o licitante originalmente detentor da melhor
oferta.
8.3.6.7. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não
tiver sido apresentada por Microempresa, por Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual.
8.3.7. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá
negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço.
8.3.8. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.8.1. Caberá ao Pregoeiro constar na ata da sessão de pregão os novos valores
negociados e todos os itens/lotes da proposta de preços, devendo a tal ata conter a
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assinatura do representante legal do licitante ou de seu representante credenciado,
comprometendo-se a cumprir os novos valores negociados.
8.3.8.2. Caso o licitante vencedor não esteja presente no momento da elaboração da
ata da sessão, o licitante enviará no e-mail XXXXXXXX, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova proposta de
preços, de acordo com os lances ofertados na sessão de lances, consoante modelo
constante do Anexo II deste Edital.
8.3.9. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
8.3.10. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
9 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
9.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será
lavrada em ata.
9.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
9.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
9.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
9.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recursona sessão do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto aoNOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de xxxx às
xxxx, ou protocolo postal, com A.R. (Aviso de Recebimento), observados os prazos
previstos no item 9.1.
9.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e-mail para o
endereço xxxxxxxxxxx, ou por fax, para o número xxxxxxxxxx, desde que as peças
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originais sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 9.1., em uma das
formas previstas no item 9.2.
9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
9.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
9.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou
estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
9.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
9.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do Munícipio.
9.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
10.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11 – DA CONTRATAÇÃO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, pelo Setor de Contratos do
MUNICÍPIO.
11.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
11.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
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11.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço,
não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art. XVI da Lei Federal Nº 10.520/2002.
11.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
11.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
11.4. O licitante vencedor deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato,
planilha de composição de todos os seus custos unitários e totais, conforme modelo
constante da minuta de contrato anexa a este Edital. Esta planilha vinculará eventual
solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
12 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
12.1. - DO CONTRATANTE:
12.1.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Nº 8.666/93, são
obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato;
a) A fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais de trabalho da mão de
obra da CONTRATADA;
b) A fiscalização da Administração não permitirá que a mão de obra execute tarefas
em desacordo com as preestabelecidas.
12.1.1.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento,
dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas;
12.1.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;
12.1.1.4. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do consequente contrato;
12.1.1.5. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
12.1.1.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto
deste contrato, em especial, aplicação de sanções;
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12.1.1.7. Proporcionar a CONTRATADA o acesso às informações e documentos
necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os serviços
serão executados;
12.1.1.8. Comunicar via Notificação a CONTRATADA, imediatamente e por escrito,
toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na
execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de
serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
12.1.1.9. Promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado.
12.2. - DA CONTRATADA:
12.2.1. Além do fornecimento da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços, na
qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta, executar os
serviços conforme especificações do Termo de Referência, Edital e sua Proposta,
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, são
obrigações do CONTRATADA:
12.2.1.1. Selecionar, preparar rigorosamente e implantar, imediatamente após o
recebimento da autorização de início dos serviços, a mão de obra nos respectivos
locais indicados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo
impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços conforme estabelecido.
12.2.1.2. Prestar os serviços que compõem o objeto do contrato, nas condições
estabelecidas pelo Anexo I do Edital, cumprindo as ordens de serviço emitidas pelo
CONTRATANTE, dentro das normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos
serviços e manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE;
12.2.1.3. Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio
assentimento por escrito da CONTRATANTE; (se for vedar a subcontratação, alterar
a redação)
12.2.1.4. Designar, formalmente, preposto para representar a CONTRATADA perante
o CONTRATANTE para orientar a execução do contrato, bem como manter contato
com o fiscal da CONTRATANTE, solicitando as providências que se fizerem
necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações;
12.2.1.4.1. A designação prevista no item anterior deverá ser feita por escrito, em
documento assinado por representante legal da CONTRATADA, fazendo constar os
dados mínimos necessários do preposto tais como: nome, CPF, carteira de
identidade, registro profissional competente, telefone, fax e e-mail para contatos;
12.2.1.4.2. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Fiscalização, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança
e Medicina do Trabalho;
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12.2.1.5. Apresentar ao Fiscal do contrato no dia útil imediatamente anterior ao do
início da execução dos serviços, cópia da seguinte documentação:
a) Relação de empregados da CONTRATADA que serão utilizados na prestação do
serviço em todas as unidades;
b) Comprovação que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual
(EPI) ou coletiva, se o serviço assim exigir;
c) Cópia do contrato de trabalho;
d) Registro de emprego e cópia das páginas da CTPS atestando contratação;
e) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) comprovando a realização de exames
médicos (admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudança de função);
f) Comprovante de cadastramento de trabalhador no regime do PIS/PASEP;
g) Documento de salário família.
12.2.1.6. Comunicar a ocorrência de Acidente de Trabalho, em até 48 (quarenta e
oito) horas após a data do ocorrido, se for o caso;
12.2.1.7I. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, no prazo máximo de XX (XXXX) (dias ou horas), os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos, falhas, deficiências ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração,
sem ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo das sanções cabíveis;
12.2.1.8. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus
empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato,
responsabilizando-se civil e criminalmente por quaisquer danos ou prejuízos
causados por ação ou omissão desses agentes;
12.2.1.8.1. Repor, no prazo máximo deXX (XX) dias úteis contados a partir da
respectiva intimação, após a devida comprovação, garantida previamente ampla
defesa e contraditório, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que
tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;
12.2.1.8.2. Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais
ou extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de
sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que
possam surgir em decorrência do evento danoso;
12.2.1.9. A CONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer
obrigação por inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos;
12.2.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela
legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e
qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas
normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências do
CONTRATANTE. Caso esta seja chamada a juízo e condenada pela eventual
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inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-la do
respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados na referida condenação;
12.2.1.11. Manter o pessoal totalmente uniformizado, identificando-o através de
crachás, empregando na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e
treinado;
12.2.1.12. Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que
exigido pelaFiscalização e independentemente de qualquer justificativa por parte
desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da
CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;
12.2.1.13. Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade,
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração;
12.2.1.14. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas
internas relativas à segurança dos locais onde serão executados os serviços, bem
como às normas relativas à Medicina do Trabalho;
12.2.1.15. Apresentar a cada mês, quando da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura,
cópia, acompanhada do original, dos seguintes documentos:
a) Recibo de pagamento, atestando o recebimento de salários mensais e adicionais
de férias, abono pecuniário e, se for o caso, salário família, assinado pelo empregado
conforme artigo 464 da CLT, referente ao mês da fatura;
b) Comprovante de recolhimento do FGTS relativo aos empregados alocados ao
contrato, correspondentes ao mês imediatamente anterior ao da fatura;
c) Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários relativos aos
empregados alocados ao contrato, correspondentes ao mês imediatamente anterior
ao da fatura;
d) Recibo de aviso de férias (30 dias antes do gozo), do mesmo mês da fatura;
e) Recibo de pagamento do 13º salário (1a. e 2a. parcelas);
12.2.1.16. Havendo, eventualmente, a rescisão do contrato de trabalho de um
trabalhador, inclusive em decorrência de término do compromisso de fornecimento
com a Administração, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no
prazo de 8 (oito) dias úteis, os seguintes documentos:
a) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado, quando
for o caso;
b) Documento que comprove a concessão de aviso prévio trabalhado ou indenizado;
c) Pedido de Demissão, quando for o caso;
d) Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa (CD) e do Requerimento de
Seguro Desemprego, nas hipóteses em que o trabalhador possa fazer jus ao
respectivo benefício;
e) Cópia da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social;
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f) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para comprovação da realização
do exame médico demissional.
12.2.1.17. Considerando tratar-se de serviço contínuo com fornecimento de mão de
obra, a CONTRATADA obriga-se ainda a:
a) Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, social e sindical dos profissionais
alocados, inclusive no que se refere à jornada de trabalho;
b) Manter atualizadas as carteiras de Trabalho dos empregados, comprovando esta
obrigação quando solicitado pelo Fiscal do contrato;
c) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE;
d) Manter durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas
para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os
comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista.
13 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas)
13.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a ......%, (sendo
que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor da contratação, em
conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
13.1.1. A garantia prestada será liberada após a execução do contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
13.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
13.1.3. A garantia prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
14 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições, de acordo com o TR)
15 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir toda
a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR

133

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
15.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de <INSERIR PRAZO> dias corridos
da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente
conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório de prestação
de serviços.
15.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo Fiscal do
Contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
15.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
15.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
15.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA, bem como da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:
15.2.1. Pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota
fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução
contratual, nominalmente identificados, quando se tratar de mão de obra diretamente
envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;
15.2.2. Cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.
15.3. A despesa decorrentedesta licitação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s): <INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO>
15.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
15.5. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar Nº116, de 2003, e Legislação Municipal
aplicável.
15.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
15.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
134

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
15.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados
e assumidos pela CONTRATADA.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
previstas na Instrução Normativa N. XXX/2020, parte integrante do Edital,
independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico XXXXXXXXX.
17 – DA REPACTUAÇÃO:
(retirar essa cláusula, na hipótese de serviços não contínuos ou cujo contrato não
ultrapasse a vigência de 12 meses)
17.1. Para a repactuação do preço do contrato, deverá ser observada a Lei Nº
8.666/93 e ainda os seguintes critérios:
17.1.1. Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, que será contado a partir da
data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a
data do acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa ou
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela
do custo da contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculado às database destes instrumentos.
17.1.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a
partir da data da última repactuação ocorrida.
17.2. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica, da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços, conforme modelo anexo a
este Edital e do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa que
fundamenta a repactuação.
17.2.1. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o
reconhecimento deste perante a Administração, a partir do terceiro dia da data do
depósito, e desde que devidamente registrado, no órgão regional do Ministério do
Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a data da
assinatura do instrumento de aditamento de prorrogação contratual subsequente,
conforme determinado nos Acórdãos TCU Nºs 1.827/2008 e 1.828/2008, do Plenário,
caso em que serão reconhecidos os efeitos financeiros desde a data estabelecida no
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acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário
da categoria profissional, observada a periodicidade anual.
17.2.2. No caso previsto no subitem anterior, o pagamento retroativo deverá ser
concedido exclusivamente para os itens/lotes que motivaram a retroatividade, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
17.2.3. Se a CONTRATADA não exercer de forma tempestiva seu direito à
repactuação, no prazo estabelecido neste item, e, por via de consequência, firmar o
instrumento de aditamento de renovação do contrato sem pleitear a respectiva
repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em relação ao último
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
17.2.4. Nas situações abaixo relacionadas, o contrato poderá ser
prorrogado/renovado e o instrumento de aditamento da prorrogação/renovação
poderá conter cláusula, por solicitação da CONTRATADA, acompanhada das devidas
justificativas, desde que não tenha dado causa para o descumprimento do prazo
estabelecido neste item para solicitação de repactuação, ou por interesse da
Administração, devidamente justificado prevendo a possibilidade de repactuação
pretérita com efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário da categoria
profissional:
a) O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido depositado até a data da
prorrogação Contratual.
b) O acordo ou convenção coletiva de trabalho for depositado, ou procedido à
solicitação de repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso em
que o processamento da repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a
prorrogação.
c) Qualquer outra situação em que a CONTRATADA, comprovadamente, não tiver
dado causa para que a solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo
estabelecido neste item, ou que haja interesse da Administração.
17.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
17.4. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se:
I. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração.
II. As particularidades do contrato em vigência.
III. O novo acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa das
categorias profissionais.
IV. A nova planilha com a variação dos custos apresentada.
V. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes.
VI. A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
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17.5. A decisão sobre o pedido de repactuação será feita no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos.
17.5.1. O prazo estabelecido neste subitem ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
17.5.2. O órgão ou entidade CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir
a variação de custos alegada pela CONTRATADA.
17.6. A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade
da contratação mais vantajosa.
17.7. Reconhecido o direito da CONTRATADA à repactuação, será lavrado
instrumento de aditamento ao contrato vigente.
18 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
18.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
18.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
18.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões, conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
18.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
18.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a execução do
objeto deste pregão. (se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
18.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
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18.8. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.São José da
Lapa.mg.gov.br ou poderá ser obtido NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,
ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, mediante pagamento de R$XXXX (XXX),
para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação
do comprovante de pagamento do documento de arrecadação municipal,
devidamente autenticada por banco credenciado pela MUNICÍPIO de São José da
Lapa para receber tal pagamento.
18.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
18.10. Este Edital possui

páginas numeradas, sendo:

18.10.1. Normas da Licitação: páginas
a
;
18.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas
a
18.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas
a
18.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas
18.10.5. Anexo IV – Minuta de Contrato: páginas
a

São José da Lapa,

de

de

;
;
a

;
.

.

_____________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXX
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MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º XXX/20XX
Contrato de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra (e se for o caso
de material) que entre si celebram o MUNICÍPIO de São José da Lapa, por intermédio
do NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE e a Empresa XXX.
Contrato originário da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº
XXX/20XX,para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR OBJETO, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (e se for o caso de material).
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda – DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de INSERIR
OBJETO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, (e se for o caso de material)
de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do PREGÃO
PRESENCIAL Nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da CONTRATADA,
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais renumeradas Caso seja permitida a subcontratação, essa
cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que especifiquem seus limites
e/ou condições, de acordo com o TR)
Cláusula Quarta - DO PREÇO:
4.1. O preço global do presente contrato é de R$XXXX (XXXX) no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo
o(s) seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
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Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

Item

R$
Global

ou por lote:
Item

Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$
Global

Cláusula Quinta - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sexta - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava – DA GARANTIA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO
Cláusula Décima - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
10.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
10.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NA IN N. XXX/2018)
Cláusula Décima Segunda – DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
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Cláusula Décima Terceira – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO:
13.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da
sua assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do
inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2. Os insumos e valores que não forem contemplados pela REPACTUAÇÃO serão
corrigidos, após 12 meses contados da data de apresentação da proposta, pelo
IPCA/IBGE ou outro índice que vier a substitui-lo.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DA REPACTUAÇÃO:
(aplicável somente no caso de serviços contínuos)
16.1. A repactuação do preço do contrato observará a Lei Nº 8.666/93 e ainda os
seguintes critérios:
16.1.1. Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, que será contado a partir da
data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a
data do acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa ou
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela
do custo da contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculado às database destes instrumentos.
16.1.2. Para compensar os efeitos das variações inflacionárias, decorridos 12 (doze)
meses da vigência contratual, contados a partir da data da apresentação da proposta,
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os preços relacionados aos custos não contemplados nos acordos e convenções
coletivas de trabalho, serão reajustados de acordo com a variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro que venha a substituí-lo, divulgado
pelo IBGE.
16.1.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a
partir da data da última repactuação ocorrida.
16.1.4. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica, da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços, conforme modelo anexo a
este Edital e do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa que
fundamenta a repactuação.
16.1.4.1. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o
reconhecimento deste perante a Administração, a partir do terceiro dia da data do
depósito, e desde que devidamente registrado, no órgão regional do Ministério do
Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a data da
assinatura do instrumento de aditamento de prorrogação contratual subsequente,
conforme determinado nos Acórdãos TCU Nºs 1.827/2008 e 1.828/2008, do Plenário,
caso em que serão reconhecidos os efeitos financeiros desde a data estabelecida no
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário
da categoria profissional, observada a periodicidade anual.
16.1.4.2. No caso previsto no subitem anterior, o pagamento retroativo deverá ser
concedido exclusivamente para os itens/lotes que motivaram a retroatividade, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
16.1.4.3. Se a CONTRATADA não exercer de forma tempestiva seu direito à
repactuação, no prazo estabelecido neste item, e, por via de consequência, firmar o
instrumento de aditamento de renovação
do contrato sem pleitear a respectiva
repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em relação ao último
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
16.1.4.4. Nas situações abaixo relacionadas, o contrato poderá ser
prorrogado/renovado e o instrumento de aditamento da prorrogação/renovação
poderá conter cláusula, por solicitação da CONTRATADA, acompanhada das devidas
justificativas, desde que não tenha dado causa para o descumprimento do prazo
estabelecido neste item para solicitação de repactuação, ou por interesse da
Administração, devidamente justificado, prevendo a possibilidade de repactuação
pretérita com efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário da categoria
profissional:
a) O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido depositado até a data da
prorrogação Contratual.
b) O acordo ou convenção coletiva de trabalho for depositado, ou procedido à
solicitação de repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso em
que o processamento da repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a
prorrogação.
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c) Qualquer outra situação em que a CONTRATADA, comprovadamente, não tiver
dado causa para que a solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo
estabelecido neste item, ou que haja interesse da Administração.
16.1.5. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
16.1.6. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida
mediante negociação entre as partes, considerando-se:
a) Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração.
b) As particularidades do contrato em vigência.
c) Novo acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa das
categorias profissionais.
d) A nova planilha com a variação dos custos apresentada.
e) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes.
f) A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
16.1.7. A decisão sobre o pedido de repactuação será feita no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos.
16.1.7.1. O prazo estabelecido neste subitem ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
contratante para a comprovação da variação dos custos.
16.1.7.2. O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a
variação de custos alegada pela CONTRATADA.
16.1.7.3. A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade
da contratação mais vantajosa.
16.1.7.4. Reconhecido o direito da CONTRATADA à repactuação, será lavrado
instrumento de aditamento ao contrato vigente.
Cláusula Décima Sétima – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
17.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio financeiro
permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de
Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
17.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem comoNota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado no
mercado.
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17.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
17.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para justificar
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
17.5. É vedado a CONTRATADA interromper a prestação do serviço, sendo a referida
obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas neste contrato.
17.6. A revisão levará emconsideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
17.7. A não apresentação ou a apresentação incompleta e insatisfatória
da documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Oitava - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(Nota explicativa: o item 18.2. deverá ser excluído caso seja permitida a
subcontratação)
18.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA
não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
18.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
pregão.
Cláusula Décima Nona - DA PUBLICAÇÃO:
19.1. A CONTRATANTE providenciará apublicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal Nº 8.666/93.
Cláusula Vigésima - DO FORO:
20.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
20.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor.
São José da Lapa, XXX de XXXXX de 20XX.
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CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE GLOBAL
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo (INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO LOCAL,
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR OBJETO, COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA, (e se for o caso de material), conforme especificação contida nesse
Edital e em seus Anexos.
(O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação:
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;
Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal Nº xxxx, de xxdexxxxxxxx de 20xx.
(decreto pregão)
Este procedimento licitatório será EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, em
conformidade e atendendo ao disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar Nº
123/2006 e suas alterações.
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e Equipe
de Apoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA EQUIPE,
designados através INSERIR Nº PORTARIA INSERIR DIA DA PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA do ano de INSERIR
ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do siteXXXXXX e do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer
modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e
seus anexos.
A abertura da sessão de pregão terá início no dia INSERIR DIA EM ALGARISMOS de
INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM ALGARISMOS.
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1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da Lapa,
sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste
Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no link
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO:
2.1. A presente licitação tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR
OBJETO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (e se for o caso de material)
conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte
integrante do presente edital.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), em até 2 (dois) dias uteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de email,no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicadas no
endereço xxxxxxxxxxxx.
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto)
dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a) Pregoeiro (a)
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a
ser
protocolizado
junto
ao
NOME
DO
ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,ENDEREÇO, no horário de XXXX às XXXX, observado
os prazos previstos neste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o
caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;
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3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa apresentação
será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.
3.3.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site da MUNICÍPIO de São José da
Lapa por meio do endereço xxxxxxxxxxxxx.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio6.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.2.6. Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.

6 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste
edital, entende-se que é conveniente a vedaçaõ de participação de empresas em “consórcio” no Pregao
̃ em tela.
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4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
4.7. O licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar, deverá
encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os
envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo com
o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e apresentar
recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e classificada, se
for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de INSERIR PRAZO antes do início da sessão pública de realização do
pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto
ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se, apresentando
cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos do PL Nº XXX,
juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento, o representante
da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos para
credenciamento, os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será considerado
válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou representação que
contiver poderes para a representação do licitante em licitações ou em repartições
públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
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de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste
edital.
5.4. O licitante que se enquadrar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Micro Empreendedor Individual, nos termos das Lei Complementar Federal Nº
123/06, deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento,
conforme item 5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do
Micro Empreendedor Individual;
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de
Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual.
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal N° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens anteriores
deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O CERTAME, sob
pena de não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC Nº 123.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverãoestar devidamente lacrados, sob pena de não credenciamento do
licitante e impossibilidade de participação no certame.
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5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
6.1. ENVELOPE 01:
6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação, nos termos deste Edital.
6.1.2.
A
proposta
comercial
IMPRESSA
deverá
ser
elaborada,
PREFERENCIALMENTE SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II
DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB
PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em uma
via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
CNPJ:
6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por item),
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço.
6.1.6.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por
(lote ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
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6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar
incluídos todos os custos necessários para a prestação dos serviços objeto da
licitação, bem como materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, transporte, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham
a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
6.1.9. Não deverão ser incluídos na Planilha de Custos e Formação de Preços
(modelo anexo deste Edital) os tributos IRPJ e CSLL, em face da proibição contida no
item 9.1 do Acórdão do TCU Nº 950/2007 – Plenário.
6.1.10. A planilha deverá ser instruída com as Notas Explicativas necessárias para o
perfeito entendimento de cada um dos valores que a compõe, se for o caso.
6.1.11. A licitante deverá indicar na proposta de preço, sob sua inteira
responsabilidade, o SINDICATO, o SALÁRIO NORMATIVO vigente e a DATA-BASE
DO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO OU SENTENÇAS
NORMATIVAS que serviram de base para a composição dos preços da proposta.
6.1.12. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7 – DA HABILITAÇÃO:
ENVELOPE 02:
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis.
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;

152

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas "a" a
"d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/1991;
7.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
7.2.8. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS 7.1.1., 7.1.1.1., 7.1.3. E 7.1.6.
SERÃO DISPENSADOS DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA
HIPÓTESE DE TEREM SIDO APRESENTADOS
POR OCASIÃO DE
CREDENCIAMENTO.
7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: USAR A QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA-FINANCEIRA SOMENTE PARA LICITAÇÕES DE GRANDE VULTO
(Nota explicativa: 7.x. Deverão ser excluídos caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterados para atendimento ao objeto da licitação)
7.x.1. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §1º do art.
56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXX (XXXXX). Nota explicativa: essa
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garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação, em regra.
7.x.1.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.x.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término da
licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.x.2. Comprovação de possuir capital mínimo oupatrimônio líquido mínimo, no valor
de R$XXXX (XXXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais. (Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(Nota explicativa: As exigências para a qualificação técnica dependerão do objeto e
do vulto da licitação. Devem ser relacionados em subitens do item 7.3.1 as
características técnicas que serão exigidas nos atestados, conforme sugestões nos
campos de edição)
Nota explicativa: a depender do tipo de serviço, podem ser exigidos outros
documentos essenciais)
7.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas
no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho anterior,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, devidamente
registrados na entidade profissional competente (CREA,OAB, CRF etc.). Os
atestados deverão conter:
7.3.1.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);
7.3.1.2. Local e data de emissão;
7.3.1.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações;
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7.3.1.4. Comprovação de capacidade de prestação de serviços, nos mesmos moldes
e características definidas no Anexo I deste Edital;
7.3.1.5. Período de prestação de serviço;
7.3.1.6. Outros.
7.3.2. Para atendimento do disposto no item 7.3.1.4, é admitido o somatório de
atestados, desde que compatíveis com as característica do objeto da licitação.
7.3.3. Cada atestado deverá demonstrar pelo menos as seguintes parcelas dos
serviços a serem licitados: (definir as parcelas relevantes dos serviços)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Conforme já ressaltado, a Administração poderá dispensar a apresentação de alguns
dos requisitos de qualificação técnica nas licitações de menor valor e complexidade,
de acordo com o vulto e as peculiaridades de cada contratação).
Entretanto, o requisito previsto no inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93, isto é a
comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, será
exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte item:
Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em
plena validade, se for o caso;
O requisito previsto no inciso I do § 1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, isto é, a
comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente profissional de nível
superior ou outro reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes,
será exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte
subitem:
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução
de obra ou serviço de características semelhantes;
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do
licitante, o sócio, o administrador, o diretor; o empregado devidamente registrado na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços, com contrato
escrito firmado com o licitante;
Caso o licitante seja cooperativa, a comprovação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela apresentação das
respectivas atas de inscrição;
No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá
ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja
aprovada pela Administração;
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Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
Casoo licitante seja cooperativa, a indicação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela relação dos que atendem
aos requisitos técnicos exigidos pela contratação e que executarão o contrato, com as
respectivas atas de inscrição.)
(Caso haja a necessidade de visita técnica do local da execução do serviço, o órgão
deverá incluir os seguintes itens:
Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde
serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à
sua execução.
A visita técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda
à sexta-feira, das (...) horas às (...) horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (...)
(O prazo para a realização da visitatécnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo- se até o dia útil anterior à data prevista para
abertura da licitação.)
(Caso a visita técnica não seja obrigatória, mas apenas facultativa, deverá constar no
edital a seguinte cláusula:
(Ao licitante é facultado de fazer vistoria no local onde os serviços serão prestados,
neste caso deverá emitir Declaração de Responsabilidade por não realização de
visita técnica.)
7.3.4. Alvará de localização e funcionamento
7.4. DECLARAÇÕES:
7.4.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.4.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo
III deste Edital.
7.4.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.5.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de documento
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dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com a validade
em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal
não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade
em vigor.
7.5.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.5.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo de
imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.5.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.5.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.
7.5.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.5.4. Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
7.5.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ:
7.5.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar de
sua expedição.
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7.5.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.5.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.5.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO, MEMBROS
DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO OU PESSOA
QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE
CONTINUAR NA SESSÃO.
8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
8.2. DOS LANCES:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar
do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo.
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8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições
definidas no item 8.2.4, o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem
crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o
licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
(Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto da
licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de (INSERIR O TIPO).
(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos licitantes
será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja R$XXXX (XXXX);
8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o máximo estipulado em
cada planilha para cada item.
8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes disparidades
nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos praticados no
mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos preços
condizentes com os praticados no mercado.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor
oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito

159

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro irá proceder com a abertura do
envelope de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item
7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.4.4.1. Ao término dos lances, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante classificada
que oferecer o menor preço a apresentar as Planilhas de Custos e Formação de
Preços, conforme sugestão de modelo constante anexo a este Edital, com os valores
devidamente ajustados ao preço final proposto ou negociado, no prazo de XXXXX
horas (ou dias), contados da data do encerramento da fase de lances.
8.3.4.4.2. Caso sejam solicitadas as planilhas de custos e formação de preços e
havendo recusa na aceitação, o Pregoeiro poderá convocar o fornecedor cuja
proposta ou lance esteja classificado em segundo lugar, a apresentar as Planilhas de
Custos e Formação de Preços nas mesmas condições do item anterior, verificando a
sua aceitabilidade e procedendo sua habilitação, e assim sucessivamente, na ordem
de classificação, até que uma das propostas preencha os requisitos para aceitação
dispostos no Edital.
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8.3.4.5. A licitante classificada com o menor preço aceito pelo Pregoeiro deverá
encaminhar junto com as Planilhas de Custos e Formação de Preços, conforme
sugestão de modelo constante anexo a este Edital, a cópia do Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias profissionais que serviram de base para
a composição dos preços da proposta.
8.3.4.6. Após a análise das Planilhas de Custos e Formação de Preços, se verificada
a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes detentores das
ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação da
documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização.
8.3.6.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3.6.2. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco)
dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.3. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.3.1. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa, a
Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual regularizar sua
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o
item/lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam
intimados a comparecer na data, horário e local informados para a retomada da
sessão de pregão.
8.3.6.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa,
a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.7. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.8. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
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8.3.9. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
9 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
9.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será
lavrada em ata.
9.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
9.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
9.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
9.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessãodo
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto aoNOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de xxxx às
xxxx, ou protocolo postal, com A.R. (Aviso de Recebimento), observados os prazos
previstos no item 9.1.
9.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e-mail para o
endereço xxxxxxxxxxx, ou por fax, para o número xxxxxxxxxx, desde que as peças
originais sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 9.1., em uma das
formas previstas no item 9.2.
9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
9.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
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9.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou
estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
9.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
9.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do Munícipio.
9.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
10.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11 – DA CONTRATAÇÃO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, pelo Setor de Contratos do
MUNICÍPIO.
11.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
11.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
11.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço,
não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art., XVI da Lei Federal Nº 10.520/2002.
11.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
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11.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
11.4. O licitante vencedor deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato,
planilha de composição de todos os seus custos unitários e totais, conforme modelo
constante da minuta de contrato anexa a este Edital. Esta planilha vinculará eventual
solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
12. - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
12.1. - DO CONTRATANTE:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei Nº 8.666/93, são obrigações
da CONTRATANTE:
12.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato;
a) A fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais de trabalho da mão de
obra da CONTRATADA;
b) A fiscalização da Administração não permitirá que a mão de obra execute tarefas
em desacordo com as preestabelecidas.
12.1.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento,
dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas;
12.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;
12.1.4 Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do consequente contrato;
12.1.5. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
12.1.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto
deste contrato, em especial, aplicação de sanções;
12.1.7. Proporcionar a CONTRATADA o acesso às informações e documentos
necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os serviços
serão executados;
12.1.8. Comunicar via Notificação a CONTRATADA, imediatamente e por escrito,
toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na
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execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de
serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
12.1.9. Promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado.
12.2. - DA CONTRATADA:
12.2.1. Além do fornecimento da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços, na
qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta, executar os
serviços conforme especificações do Termo de Referência, Edital e sua Proposta,
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, são
obrigações da CONTRATADA:
12.2.1.1. Selecionar, preparar rigorosamente e implantar, imediatamente após o
recebimento da autorização de início dos serviços, a mão de obra nos respectivos
locais indicados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo
impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços conforme estabelecido.
12.2.1.2. Prestar os serviços que compõem o objeto deste contrato, nas condições
estabelecidas pelo Anexo I do Edital, cumprindo as ordens de serviço emitidas pelo
CONTRATANTE, dentro das normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos
serviços e manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE;
12.2.1.3. Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio
assentimento por escrito da CONTRATANTE; (se for vedar a subcontratação, alterar
a redação)
12.2.1.4. Designar, formalmente, preposto para representar a CONTRATADA perante
o CONTRATANTE para orientar a execução do contrato, bem como manter contato
com o fiscal da CONTRATANTE, solicitando as providências que se fizerem
necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações;
12.2.1.4.1. A designação prevista no item anterior deverá ser feita por escrito, em
documento assinado por representante legal da CONTRATADA, fazendo constar os
dados mínimos necessários do preposto tais como: nome, CPF, carteira de
identidade, registro profissional competente, telefone, fax e e-mail para contatos;
12.2.1.4.2. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Fiscalização, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança
e Medicina do Trabalho;
12.2.1.5. Apresentar ao Fiscal do contrato no dia útil imediatamente anterior ao do
início da execução dos serviços, cópia da seguinte documentação:
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a) Relação de empregados da CONTRATADA que serão utilizados na prestação do
serviço em todas as unidades;
b) Comprovação que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual
(EPI) ou coletiva, se o serviço assim exigir;
c) Cópia do contrato de trabalho;
d) Registro de emprego e cópia das páginas da CTPS atestando contratação;
e) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) comprovando a realização de exames
médicos (admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudança de função);
f) Comprovante de cadastramento de trabalhador no regime do PIS/PASEP;
g) Documento de salário família.
12.2.1.6. Comunicar a ocorrência de Acidente de Trabalho, em até 48 (quarenta e
oito) horas após a data do ocorrido, se for o caso;
12.2.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, no prazo máximo de XX (XXXX) (dias ou horas), os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos, falhas, deficiências ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração,
sem ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo das sanções cabíveis;
12.2.1.8. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus
empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato,
responsabilizando-se civil e criminalmente por quaisquer danos ou prejuízos
causados por ação ou omissão desses agentes;
12.2.1.8.1 Repor, no prazo máximo de XX (XXXXX) dias úteis contados a partir da
respectiva intimação, após a devida comprovação, garantida previamente ampla
defesa e contraditório, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que
tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;
12.2.1.8.2. Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais
ou extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de
sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que
possam surgir em decorrência do evento danoso;
12.2.1.9. A CONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer
obrigação por inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos;
12.2.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela
legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e
qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas
normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências do
CONTRATANTE. Caso esta seja chamada a juízo e condenada pela eventual
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inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-la do
respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados na referida condenação;
12.2.1.11. Manter o pessoal totalmente uniformizado, identificando-o através de
crachás, empregando na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e
treinado;
12.2.1.12. Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que
exigido pela Fiscalização e independentemente de qualquer justificativa por parte
desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da
CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;
12.2.1.13. Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade,
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração;
12.2.1.14. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas
internas relativas à segurança dos locais onde serão executados os serviços, bem
como às normas relativas à Medicina do Trabalho;
12.2.1.15. Apresentar a cada mês, quando da apresentação da Nota Fiscal ou
Fatura, cópia, acompanhada do original, dos seguintes documentos:
a) Recibo de pagamento, atestando o recebimento de salários mensais e adicionais
de férias, abono pecuniário e, se for o caso, salário família, assinado pelo empregado
conforme artigo 464 da CLT, referente ao mês da fatura;
b) Comprovante de recolhimento do FGTS relativo aos empregados alocados ao
contrato, correspondentes ao mês imediatamente anterior ao da fatura;
c) Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários relativos aos
empregados alocados ao contrato, correspondentes ao mês imediatamente anterior
ao da fatura;
d) Recibo de aviso de férias (30 dias antes do gozo), do mesmo mês da fatura;
e) Recibo de pagamento do 13º salário (1a. e 2a. parcelas);
12.2.1.16. Havendo, eventualmente, a rescisão do contrato de trabalho de um
trabalhador, inclusive em decorrência de término do compromisso de fornecimento
com a Administração, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no
prazo de 8 (oito) dias úteis, os seguintes documentos:
a) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado, quando
for o caso;
b) Documento que comprove a concessão de aviso prévio trabalhado ou indenizado;
c) Pedido de Demissão, quando for o caso;
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d) Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa (CD) e do Requerimento de
Seguro Desemprego, nas hipóteses em que o trabalhador possa fazer jus ao
respectivo benefício;
e) Cópia da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social;
f) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para comprovação da realização
do exame médico demissional.
12.2.1.17. Considerando tratar-se de serviço contínuo com fornecimento de mão de
obra, a CONTRATADA obriga-se ainda a:
a) Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, social e sindical dos profissionais
alocados, inclusive no que se refere à jornada de trabalho;
b) Manter atualizadas as carteiras de Trabalho dos empregados, comprovando esta
obrigação quando solicitado pelo Fiscal do contrato;
c) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE;
d) Manter durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas
para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os
comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista.
13 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas)
13.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a ......%, (sendo
que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor da contratação, em
conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei Federal n. 8666/93.
13.1.1. A garantia prestada será liberada após a execuçãodo contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal n. 8666/93.
13.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
13.1.3. A garantia prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
14 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
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subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições de acordo com o TR)
15 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir toda
a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
15.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de <INSERIR PRAZO> dias corridos
da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente
conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório de prestação
de serviços.
15.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo Fiscal do
Contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
15.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
15.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
15.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA, bem como da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:
I. Pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota
fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução
contratual, nominalmente identificados, quando se tratar de mão-de-obra diretamente
envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;
II. Cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administração.
15.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO
15.4. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.

169

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
15.5. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar nº116, de 2003, e Legislação Municipal
aplicável.
15.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
15.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
15.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
previstas na Instrução Normativa N. XXX/2018, parte integrante do Edital,
independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico XXXXXXXXXX.
17 – DA REPACTUAÇÃO:
(retirar essa cláusula, na hipótese de serviços não contínuos ou cujo contrato não
ultrapasse a vigência de 12 meses)
17.1. Para a repactuação do preço do contrato, deverá ser observada a Lei 8.666/93
e ainda os seguintes critérios:
17.1.1. Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, que será contado a partir da
data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a
data do acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa ou
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela
do custo da contratação for decorrente de mão-de-obra e estiver vinculado às database destes instrumentos.
17.1.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a
partir da data da última repactuação ocorrida.
17.2. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica, da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços, conforme modelo anexo a
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este Edital e do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa que
fundamenta a repactuação.
17.2.1. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o
reconhecimento deste perante a Administração, a partir do terceiro dia da data do
depósito, e desde que devidamente registrado, no órgão regional do Ministério do
Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a data da
assinatura do instrumento de aditamento de prorrogação contratual subsequente,
conforme determinado nos Acórdãos TCU Nºs 1.827/2008 e 1.828/2008, do Plenário,
caso em que serão reconhecidos os efeitos financeiros desde a data estabelecida no
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário
da categoria profissional, observada a periodicidade anual.
17.2.2. No caso previsto no subitem anterior, o pagamento retroativo deverá ser
concedido exclusivamente para os itens/lotes que motivaram a retroatividade, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
17.2.3. Se a CONTRATADA não exercer de forma tempestiva seu direito à
repactuação, no prazo estabelecido neste item, e, por via de consequência, firmar o
instrumento de aditamento de renovação do contrato sem pleitear a respectiva
repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em relação ao último
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
17.2.4. Nas situações abaixo relacionadas, o contrato poderá ser
prorrogado/renovado e o instrumento de aditamento da prorrogação/renovação
poderá conter cláusula, por solicitação da CONTRATADA, acompanhada das devidas
justificativas, desde que não tenha dado causa para o descumprimento do prazo
estabelecido neste item para solicitação de repactuação, ou por interesse da
Administração, devidamente justificado prevendo a possibilidade de repactuação
pretérita com efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário da categoria
profissional:
a) O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido depositado até a data da
prorrogação Contratual.
b) O acordo ou convenção coletiva de trabalho for depositado, ou procedido à
solicitação de repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso em
que o processamento da repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a
prorrogação.
c) Qualquer outra situação em que a CONTRATADA, comprovadamente, não tiver
dado causa para que a solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo
estabelecido neste item, ou que haja interesse da Administração.
17.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
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17.4. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se:
I. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração.
II. As particularidades do contrato em vigência.
III. O novo acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa das
categorias profissionais.
IV. A nova planilha com a variação dos custos apresentada.
V. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes.
VI. A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
17.5. A decisão sobre o pedido de repactuação será feita no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos.
17.5.1.
O prazo estabelecido neste subitem ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
17.5.2. O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a
variação de custos alegada pela CONTRATADA.
17.6. A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade
da contratação mais vantajosa.
17.7. Reconhecido o direito da CONTRATADA à repactuação, será lavrado
instrumento de aditamento ao contrato vigente.
18– DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
18.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
18.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
18.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões, conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
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18.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
18.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a execução do
objeto deste pregão. (se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
18.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
18.8. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site XXXXXXXXXX ou
poderá ser obtido NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário
de xxxx às xxxx, mediante pagamento de R$XXXX (XXXX), para cobrir os custos com
sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de
pagamento do documento de arrecadação municipal, devidamente autenticada por
banco
credenciado
pela MUNICÍPIO de São José da Lapa para receber tal
pagamento.
18.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
18.10. Este Edital possui páginas numeradas, sendo:
18.10.1. Normas da Licitação: páginas a
;
18.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas
a
18.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas
a
18.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas
18.10.5. Anexo IV – Minuta de Contrato: páginas
a
São José da Lapa, de

de

;
;
a
.

;

.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

173

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º XXX/20XX
Contrato de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra (e se for o
casode material) que entre si celebram o MUNICÍPIO de São José da Lapa, por
intermédio do NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE e a Empresa XXX.
Contrato originário da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº
XXX/20XX, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR OBJETO, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (e se for o caso de material).
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR
DESCRIÇÃO DO OBJETO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (e se for o
caso de material), de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais renumeradas Caso seja permitida a subcontratação, essa
cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que especifiquem seus limites
e/ou condições, de acordo com o TR)
Cláusula Quarta - DO PREÇO:
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4.1. O preço global do presente contrato é de R$XXX (XXX) no qual já estão incluídas
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o(s)
seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

ou por lote:
Item

Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

Cláusula Quinta - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
Cláusula Sexta - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava – DA GARANTIA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO
Cláusula Décima - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
10.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
10.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
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Cláusula Décima Primeira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN N. XXX/2020)
Cláusula Décima Segunda - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Terceira - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO:
13.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da
sua assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do
inciso II do artigo 57, da Lei Nº 8.666, de 1993.
13.2. Os valores não alcançados pela REPACTUAÇÃO serão corrigidos após 12
(doze) meses contados da data da apresentação da proposta, pelo IPCA/IBGE ou
outro índice que vier a substitui-lo.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DA REPACTUAÇÃO:
(Aplicável somente no caso de serviços contínuos)
16.1. A repactuação do preço do contrato observará a Lei Nº 8.666/93 e ainda os
seguintes critérios:
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16.2. Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, que será contado a partir da
data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a
data do acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa ou
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela
do custo da contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculado às database destes instrumentos.
16.3. Para compensar os efeitos das variações inflacionárias, decorridos 12 (doze)
meses da vigência contratual, contados a partir da data da apresentação da proposta,
os preços relacionados aos custos não contemplados nos acordos e convenções
coletivas de trabalho, serão reajustados de acordo com a variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro que venha a substituí-lo, divulgado
pelo IBGE.
16.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir
da data da última repactuação ocorrida.
16.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica, da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços, conforme modelo anexo a
este Edital e do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa que
fundamenta a repactuação.
16.5.1. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o
reconhecimento deste perante a Administração, a partir do terceiro dia da data do
depósito, e desde que devidamente registrado, no órgão regional do Ministério do
Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a data da
assinatura do instrumento de aditamento de prorrogação contratual subsequente,
conforme determinado nos Acórdãos TCU Nºs 1.827/2008 e 1.828/2008, do Plenário,
caso em que serão reconhecidos os efeitos financeiros desde a data estabelecida no
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário
da categoria profissional, observada a periodicidade anual.
16.5.2. No caso previsto no subitem anterior, o pagamento retroativo deverá ser
concedido exclusivamente para os itens/lotes que motivaram a retroatividade, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
16.5.3. Se a CONTRATADA não exercer de forma tempestiva seu direito à
repactuação, no prazo estabelecido neste item, e, por via de consequência, firmar o
instrumento de aditamento de renovação do contrato sem pleitear a respectiva
repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em relação ao último
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
16.5.4. Nas situações abaixo relacionadas, o contrato poderá ser
prorrogado/renovado e o instrumento de aditamento da prorrogação/renovação
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poderá conter cláusula, por solicitação da CONTRATADA, acompanhada das devidas
justificativas, desde que não tenha dado causa para o descumprimento do prazo
estabelecido neste item para solicitação de repactuação, ou por interesse da
Administração, devidamente justificado, prevendo a possibilidade de repactuação
pretérita com efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário da categoria
profissional:
a) O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido depositado até a data da
prorrogação Contratual.
b) O acordo ou convenção coletiva de trabalho for depositado, ou procedido à
solicitação de repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso em
que o processamento da repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a
prorrogação.
c) Qualquer outra situação em que a CONTRATADA, comprovadamente, não tiver
dado causa para que a solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo
estabelecido neste item, ou que haja interesse da Administração.
16.6. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
16.7. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se:
a) Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração.
b) As particularidades do contrato em vigência.
c) Novo acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa das
categorias profissionais.
d) A nova planilha com a variação dos custos apresentada.
e) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes.
f) A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
16.8. A decisão sobre o pedido de repactuação será feita no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos.
16.8.1. O prazo estabelecido neste subitem ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
contratante para a comprovação da variação dos custos.
16.8.2. O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a
variação de custos alegada pela CONTRATADA.
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16.8.3. A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade
da contratação mais vantajosa.
16.8.4. Reconhecido o direito da CONTRATADA à repactuação, será lavrado
instrumento de aditamento ao contrato vigente.
Cláusula Décima Sétima – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
17.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio financeiro
permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de
Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
17.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado no
mercado.
17.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
17.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para justificar
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
17.5. É vedado a CONTRATADA interromper a prestação do serviço, sendo a referida
obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas neste contrato.
17.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
17.7. A não apresentação ou a apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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Cláusula Décima Oitava - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(Nota explicativa: o tem 18.2. deverá ser excluído caso seja permitida a
subcontratação)
18.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA
não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
18.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
pregão.
Cláusula Décima Nona - DA PUBLICAÇÃO:
19.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93.
Cláusula Vigésima - DO FORO:
20.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
20.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor.
São José da Lapa, XXXX de XXXX de 20XX.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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MINUTAS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR TIPO DE
CONTRATAÇÃO (FORNECIMENTO, SERVIÇO E SERVIÇO CONTÍNUO COM MÃO
DE OBRA), DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEIE
RESPECTIVAS MINUTAS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATOS;
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EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE GLOBAL
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo (INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO LOCAL,
destinado ao REGISTRO DE PREÇOS para FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO INSERIR
OBJETO, conforme especificação contida nesse Edital e em seus Anexos.
O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação:
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;
Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de xxxxxxxxx de
20xx(decreto pregão) e pelo Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de xxxxxxxxx de 20xx.
(decreto registro de preços)
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e Equipe
de Apoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA EQUIPE,
designados através INSERIR Nº PORTARIA INSERIR DIA DA PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA/PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO/PORTARIA do ano de
INSERIR ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do site XXXXXXX e do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer
modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e
seus anexos.
1.1. A abertura da sessão de pregão terá início no dia INSERIR DIA EM
ALGARISMOS de INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM
ALGARISMOS.
1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
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1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da Lapa,
sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste
Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no link
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO:
2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO<INSERIR OBJETO>, conforme especificações
constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante do presente edital.
2.2. São órgãos e entidades participantes do presente Pregão para Registro de
Preços:
a) xxxxxxxxxx;
b) xxxxxxxxxx;
c) xxxxxxxxxx.
2.3. O registro dos preços em Ata de Registro de Preços não gera compromisso de
contratação ou aquisição do item/lote nela registrados por parte do Órgão
Gerenciador do presente Pregão para Registro de Preços, e de outros
órgãos/entidades participantes, nem de firmar contratações nas quantidades
estimadas.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxxxxxx
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de
e-mail, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicados no endereço
XXXXXXXXXXX.
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto)
dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a) Pregoeiro (a)
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,
ENDEREÇO, no horário de XXXX às XXXX, observado os prazos previstos neste
ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se
fizerem necessárias;
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa apresentação
será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.
3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site da MUNICÍPIO de São José da
Lapa por meio do endereço xxxxxxxxxxxxxx.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio7.
7 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
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4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.2.6. Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.
4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
4.7. A licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar, deverá
encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os
envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo com
o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e apresentar
recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e classificada, se
for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de INSERIR PRAZO antes do início da sessão pública de realização do
pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto
ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se, apresentando
cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos do PL Nº XXX,
juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento, o representante
da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos para
credenciamento, os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será considerado
válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou representação que

potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste
edital, entende-se que é conveniente a vedaçaõ de participação de empresas em “consórcio” no Pregao
̃ em tela.
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contiver poderes para a representação do licitante em licitações ou em repartições
públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste
edital.
5.4. O licitante que se enquadrar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Micro Empreendedor Individual, nos termos das Lei Complementar Federal Nº
123/06, deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento,
conforme item
5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do
Micro Empreendedor Individual;
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de
Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual.
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal n° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens anteriores
deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O CERTAME, sob
pena de não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC Nº 123.
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5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverãoestar devidamente lacrados, sob pena de não credenciamento do
licitante e impossibilidade de participação no certame.
5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
6.1. ENVELOPE 01:
6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação, nos termos deste Edital.
6.1.2.
A
proposta
comercial
IMPRESSA
deverá
ser
elaborada,
PREFERENCIALMENTE SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II
DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB
PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em uma
via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
CNPJ:
6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.5.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
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6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por item),
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida,
(por lote ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar
incluídos todos os custos necessários para execução do objeto da licitação, bem
como, impostos fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, garantia e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
6.1.9. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
(OBS: na hipótese de licitação de medicamentos e combustível, os preços deverão
ser apresentados com quatro casas decimais após a vírgula)
7 – DA HABILITAÇÃO:
ENVELOPE 02:
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis:
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

ao(s)

7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
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7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.6. Em caso de cooperativas, deverá ser apresentada a seguinte documentação:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade Estadual, se
houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com ata da assembleia que o aprovou.
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas "a" a
"d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº. 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
7.2.8. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS 7.1.1., 7.1.1.1., 7.1.3. E 7.1.6.
SERÃO DISPENSADOS DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA
HIPÓTESE DE TEREM SIDO APRESENTADOS
POR OCASIÃO DE
CREDENCIAMENTO.
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7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
USAR A QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA SOMENTE PARA
LICITAÇÕES DE GRANDE VULTO
(Nota explicativa: 7.x. Deverão ser excluídos caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterados para atendimento ao objeto da licitação)
7.X.1. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §1º do art.
56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXX (XXXX). (Nota explicativa: essa
garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação, em regra)
7.X.1.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.X.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término
da licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.X.2. Comprovação de possuir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, no valor
de R$XXXXX (XXXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais. (Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
7.X– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.X.1 - Alvará de Localização e Funcionamento.

7.3. DECLARAÇÕES:
7.3.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.3.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos,
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salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, conforme modelo contido no Anexo III
deste Edital.
7.3.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.
7.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.4.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com a validade
em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, deve
ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
7.4.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.4.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.4.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.4.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.
7.4.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.4.4. Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
7.4.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA:
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
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CNPJ:
7.4.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar de
sua expedição.
7.4.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
ou
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.5.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.5.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO, MEMBROS
DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO OU PESSOA
QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE
CONTINUAR NA SESSÃO.
8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
8.2. DOS LANCES:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar
do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
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8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo.
8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições
definidas no item 8.2.4, o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem
crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o
licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
(Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto da
licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de (INSERIR O TIPO).
(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos licitantes
será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja R$XXXXX (XXXX);
8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o máximo estipulado em
cada planilha para cada item.
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8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes disparidades
nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos praticados no
mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos preços
condizentes com os praticados no mercado.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor
oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro irá proceder com a abertura do
envelope de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item
7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
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8.3.6. Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das
propostas até o momento, será assegurado às Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual o direito de preferência à
contratação, observadas as seguintes regras:
8.3.6.1. O pregoeiro convocará a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o
Micro Empreendedor Individual detentora da melhor proposta dentre aquelas que
estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até
5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor,
para que apresente novo lance, inferior, ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco)
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
8.3.6.2. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará
a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.6.3. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições
habilitatórias da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do Micro
Empreendedor Individual obedecerá ao procedimento previsto no item 8.3.4.
8.3.6.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização.
8.3.6.3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3.6.3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.3.4. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.3.5. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa, para
a Empresa de Pequeno Porte ou para o Micro Empreendedor Individual regularizar
sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o
item/lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam
intimados a comparecer na data, horário e local informados para a retomada da
sessão de pregão.
8.3.6.4. Se a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor
Individual não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de
habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que
estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.6.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
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8.3.6.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa,
a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.6.6. Caso não haja Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual dentro da situação de empate ficto ou não ocorra a
apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências documentais de
habilitação, será declarado vencedor o licitante originalmente detentor da melhor
oferta.
8.3.6.7. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não
tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual.
8.3.7. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá
negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço.
8.3.8. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.8.1. Caberá ao Pregoeiro constar na ata da sessão de pregão os novos valores
negociados e todos os itens/lotes da proposta de preços, devendo a tal ata conter a
assinatura do representante legal do licitante ou de seu representante credenciado,
comprometendo-se a cumprir os novos valores negociados.
8.3.8.2. Caso o licitante vencedor não esteja presente no momento da elaboração da
ata da sessão, o licitante enviará no e-mail XXXXXXXXXXXX, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova
proposta de preços, de acordo com os lances ofertados na sessão de lances,
consoante modelo constante do Anexo II deste Edital.
8.3.9. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
8.3.10. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
9 – DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
(Notaexplicativa: Se não houver necessidade de amostra esta cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas. Se houver a previsão de apresentação de
amostras, estas devem ser detalhadas de acordo com o TR e esta cláusula mantida)
10 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
10.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será
lavrada em ata.
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10.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
10.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
10.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
10.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
10.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
10.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto ao NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR/ENDEREÇO, no horário de XXXX
às XXXX, ou protocolo postal, com A.R. (aviso de recebimento), observados os
prazos previstos no item 10.1.
10.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e mail para o
endereço XXXXXXXXXXX, ou por fax, para o númeroXXXXXXX, desde que as peças
originais sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 10.1., em uma das
formas previstas no item 10.2.
10.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
10.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
10.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
10.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões
ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
10.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
10.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
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10.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do Munícipio.
10.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
11.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
12 – DA CONTRATAÇÃO:
12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor poderá ser convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento
equivalente, pelo Setor de Contratos do MUNICÍPIO.
12.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
12.1.2. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço,
não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art., XVI da Lei Federal Nº 10.520/2002.
12.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termo decontrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
12.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
12.4. O envio da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço por e-mail, implica na
ciência do fornecedor quanto ao início do prazo para a entrega das mercadorias/
prestação dos serviços contratados.
13 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e demais renumeradas)
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13.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a ....%, (sendo
que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor da contratação, em
conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
13.1.1. A garantia prestada seráliberada após a execução do contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
13.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
13.1.3. A garanta prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
14 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições, de acordo com o TR)
15 – DO REGISTRO DE PREÇOS:
15.1. Homologado o resultado da licitação, o Setor de Contratos do MUNICÍPIO,
respeitada a ordem de classificação, convocará os interessados para assinatura da
Ata de Registro de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação e, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o
compromisso de fornecimento terá efeito nas condições estabelecidas na Ata, nos
termos do Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de xxxxxxxxx de 20xx. (decreto registro
de preços)
15.1.1. As licitantes classificadas, se desejarem, poderão registrar os seus preços na
Ata, desde que aceitem fornecer nas mesmas condições e preço da licitante
vencedora do certame.
15.1.2. A Ata de Registro de Preços será assinada pelo(s) titular do órgão (s)
solicitante e pela licitante cujos preços forem registrados.
15.1.2.1. Será formalizada uma ata para cada licitante vencedor, bem como para os
licitantes classificados que aceitem fornecer nas mesmas condições e preços do
licitante vencedor, quando ocorrer as hipóteses previstas nos itens 15.2, 15.4 e/ou
15.9.
15.1.3. O prazo de 3 (três) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser renovada, motivadamente, pelo mesmo período.
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15.2. A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de
Registro de Preços, se tiver a Supervisão de Licitação conhecimento de fato ou
circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica,
qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida
nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em
ordem crescente de preços.
15.3. A Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador do presente
Pregão para Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a adquirir
os (bens/materiais/equipamentos/produtos) nela registrados nem firmar contratações
nas quantidades estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de
um ou mais itens/lotes, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade
de condições, os beneficiários do registro terão preferência.
15.3.1. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro, quando o Órgão Gerenciador ou qualquer dos outros
órgãos/entidades participantes, optar pela aquisição do objeto cujo preço está
registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços,
e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
15.4. Durante a vigência do Registro de Preços, os órgãos participantes convocarão
os detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente a ordem de
classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de
Registro de Preços.
15.5. O Órgão Gerenciador poderá avaliar o mercado, e caso veja relevância
promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará os
novos preços registrados.
15.5.1. Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta final do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do
registro de preços – equação econômico-financeira.
15.5.2. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas na Imprensa Oficial
do MUNICÍPIO.
15.6. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado,
o Órgão Gerenciador negociará com o fornecedor sua redução.
15.6.1. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido.
15.7. Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado e a negociação frustrar,
o fornecedor, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a autorização
de fornecimento ou a Nota de Empenho, poderá requerer, por escrito, o
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cancelamento do registro, devendo anexar comprovantes ao requerimento, tais como
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes entre
outros, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de preços.
15.8. Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 15.6.1 e 15.7, o fornecedor
ficará exonerado da aplicação da penalidade.
15.9. Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 15.6.1 e 15.7, o Órgão
Gerenciador poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação,
visando igual oportunidade de negociação.
15.10. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à
revogação da Ata de Registro de Preços.
15.11. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será contado a partir da
publicação e não poderá ser superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, nos termos do §3º do art. 15 da Lei Nº 8.666, de 1993.
15.12. Da Ata constarão, também, as obrigações do Órgão Gerenciador, dos órgãos
participantes e do Fornecedor.
15.13. Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da
data da publicação da Ata, e poderão ser revisados nos casos previstos no item 15.5
e seus subitens 15.5.1 e 15.5.2.
15.14. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à
conta dos recursos consignados no orçamento dos órgãos/entidades participantes
deste registro de preços para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata
de Registro de Preços, a cargo da contratante, cujos programas de trabalho e
elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
15.15. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Nº 8.666, de 1993,
conforme previsão do art. xx do Decreto Municipal Nºxxxx, de xx de xxxxxxxxx
de20XX. (decreto registro de preços) Os acréscimos dos quantitativos poderão ser
realizados apenas nos contratos, que obedecem ao disposto no art. 65 da Lei Federal
Nº 8.666, de 1993.
16 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir toda
a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
16.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de INSERIR PRAZO dias corridos
da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente
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conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório de
fornecimento de mercadorias.
16.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do
contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
16.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
16.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
16.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA.
16.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária
dos órgãos/entidades participantes do Registro de Preços, dos orçamentos em vigor
durante o período de execução do contrato.
16.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
16.5. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar Nº 116/2003, e legislação municipal
aplicável.
16.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
16.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
16.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
17– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
17.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
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licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
previstas na Instrução Normativa N. XXX/2020, parte integrante do Edital,
independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico xxxxxxxxxxxxxx.
18 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
18.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
18.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
18.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões, conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
18.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a ou a complementar a instrução do processo.
18.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
deste pregão. (se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
18.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
18.8. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site xxxxxxxxxx ou poderá
ser obtido NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de XXXX
às XXXX, mediante pagamento de R$XXXX (XXXX), para cobrir os custos com sua
reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de
pagamento do documento de arrecadação municipal devidamente autenticada por
banco credenciado pela MUNICÍPIO de São José da Lapa para receber tal
pagamento.
18.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
18.10. Este Edital possui xxxxpáginas numeradas, sendo:
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18.10.1. Normas da Licitação: páginas xxxx a xxxxxx;
18.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas xxxxxx a xxxxxx;
18.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas xxxxxx a xxxxxxx;
18.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas xxxxxx a xxxxxxxx;
18.10.5. Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços: páginas xx a xxx;
18.10.6. Anexo V – Minuta de Contrato: páginas xxxxxx a xxxxxx.

São José da Lapa, xxxxxx de xxxxxx de xxxxxxxx.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/20XX
Ata de Registro de Preços para fornecimento/aquisição que entre si celebram o
MUNICÍPIO de São José da Lapa, por intermédio da XXX e a empresa XXX.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços para futura e
eventual FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO de INSERIR OBJETO, de acordo com as
especificações e detalhamentos do ANEXO I do PREGÃO PRESENCIAL Nº
XXX/20XX que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento, independentemente de transcrição.
2.2. Este instrumento não obriga o Órgão Gerenciador do presente Pregão para
Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a adquirir os
(bens/materiais/equipamentos/produtos) nela registrados nem firmar contratações nas
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quantidades estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de um
ou mais itens/lotes, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de
condições, os beneficiários do registro terão preferência.
Cláusula Terceira - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
3.1. O preço global da presente Ata é de R$XXX (XXXX) no qual já estão incluídas
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o(s)
seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

Marca

R$ Unt.

R$ Global

Valor Total (R$)
ou por lote: (Nota explicativa retirar o modelo do quadro abaixo caso seja por item ou
vice-versa)
LOTE Nº
Item Especificação

Un

Quant

Marca

Modelo R$ Unt.

R$ Global

Valor Total do Lote (R$)
Cláusula Quarta - DA VIGÊNCIA:
4. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do
seu extrato na imprensa oficial da MUNICÍPIO de São José da Lapa, nos termos do
art. xx, do Decreto Municipal Nº XXXX, de XX de XXXXXXXXX de 20xx. (decreto
SRP).
Cláusula Quinta - DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
5. O gerenciamento deste instrumento caberá ao XXXXXXXXXXXX, para avaliar o
mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do
preço e publicar trimestralmente os preços registrados.
Cláusula Sexta - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
6.1. O Órgão Gerenciador fará as aquisições mediante a emissão da respectiva
ordem de fornecimento/serviço.
6.2. O envio da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço por e-mail, implica na
ciência do fornecedor quanto ao início do prazo para a entrega das mercadorias/
prestação dos serviços contratados.
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6.3. Se o fornecedor recusar-se a atender à ordem de fornecimento/serviço, poderão
ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
Cláusula Sétima - LOCAL E RECEBIMENTO:
7.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
9.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
9.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima - DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Segunda - DAS ALTERAÇÕES:
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas no art. 65, II, "d" da Lei Federal Nº 8.666/93.
12.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o
Órgão Gerenciador negociará com a CONTRATADA sua redução.
12.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, a CONTRATADA,
antes de ser convocada a atender à ordem de fornecimento/serviços, poderá
requerer, por escrito, o cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento
comprovantes, como exemplo notas fiscais de aquisição de matérias-primas e lista de
preços de fabricantes, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de
Registro de preços.
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Cláusula Décima Terceira- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
13.1. A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderá ser cancelado de
pleno direito nas seguintes situações:
13.1.1. DO CONTRATANTE:
a) quando a CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
b) quando a CONTRATADA não atender à ordem de fornecimento/serviços no prazo
estabelecido;
c) quando a CONTRATADA der causa à rescisão administrativa do contrato
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e
XVII do art.78 da Lei federal Nº 8.666/93;
d) quando a CONTRATADA não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo
Órgão Gerenciador do Sistema Registro de Preços.
13.1.2. DA CONTRATADA:
a) Mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando
estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
b) Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes
de caso fortuito ou força maior.
13.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a CONTRATADA será informada
por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
13.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA,
a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, por 2
(duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.
13.4. A solicitação da CONTRATADA para cancelamento dos preços registrados
poderá não ser aceita pelo CONTRATANTE, facultando-se a este a aplicação das
sanções previstas nesta Ata.
13.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
CONTRATADA, relativas ao fornecimento do item/lote.
13.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Nº
8.666/93, o CONTRATANTE adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo
diploma legal.
Cláusula Décima Quarta - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN N. XXX/2020)
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Cláusula Décima Quinta - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA
ATA:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio financeiro
permanente, nas condições da ata e nas hipóteses autorizadas pela Lei de Licitações,
a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual do itens/lotes a ser
revisado, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado no
mercado.
16.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para justificar
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da ata.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper o fornecimento, sendo a referida
obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas nesta ata.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
17.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
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a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio
de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
b) É vedado caucionar ou utilizar a ordem de fornecimento/serviços decorrente do
presente registro para qualquer operação financeira.
17.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Municipal
poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste
interesse e mediante prévia autorização do Órgão Gerenciador.
17.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
17.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem 17.3 não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.
17.5. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da
adesão a este Registro de Preço.
Cláusula Décima Oitava – DO FORO:
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes desta Ata.
18.2. E por estarem ajustadas, firmam esta Ata em 3 (três) vias, de igual teor.
São José da Lapa, xxxx de xxxx de 20xx.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
EMICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.
XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE GLOBAL
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo (INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO LOCAL,
destinado ao REGISTRO DE PREÇOS para FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO INSERIR
OBJETO, conforme especificação contida nesse Edital e em seus Anexos.
O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação:
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;
Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de xxxxxxxxx de
20xx(decreto pregão) e pelo Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de xxxxxxxxx de 20xx.
(decreto registro de preços)
Este procedimento licitatório será EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, em
conformidade e atendendo ao disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar Nº
123/2006 e suas alterações.
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e Equipe
de Apoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA EQUIPE,
designados através INSERIR Nº PORTARIA INSERIR DIA DA PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA/PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO/PORTARIA do ano de
INSERIR ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do site XXXXXXXX e do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer
modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e
seus anexos.

210

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
1.1. A abertura da sessão de pregão terá início no dia INSERIR DIA EM
ALGARISMOS de INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM
ALGARISMOS.
1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da Lapa,
sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste
Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no link
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO:
2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
FORNECIMENTO/AQUISIÇÃOINSERIR
OBJETO,
conforme
especificações
constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante do presente edital.
2.2. São órgãos e entidades participantes do presente Pregão para Registro de
Preços:
a) xxxxxxxxxxxx;
b) xxxxxxxxxxxx;
c) xxxxxxxxxxxx.
2.3. O registro dos preços em Ata de Registro de Preços não gera compromisso de
contratação ou fornecimento/aquisição dos itens/lotes nela registrados por parte do
Órgão Gerenciador do presente Pregão para Registro de Preços, e de outros
órgãos/entidades participantes, nem de firmar contratações nas quantidades
estimadas.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxxxxxx.
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
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3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de
e-mail, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicados no endereço
xxxxxxxxxxxxxxx
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto)
dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a) Pregoeiro (a)
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,
ENDEREÇO, no horário de XXXX às XXXX, observado os prazos previstos neste ato
convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se
fizerem necessárias;
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa apresentação
será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.
3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site da MUNICÍPIO de São José da
Lapa por meio do endereço XXXXXXXXXXX.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
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4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio8.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.2.6. Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.
4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
4.7. O licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar, deverá
encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os
envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo com
o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e apresentar
recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e classificada, se
for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de INSERIR PRAZO antes do início da sessão pública de realização do
pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto
ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se, apresentando
cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos do PL Nº XXX,
juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento, o representante
da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos para
credenciamento, os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.

8 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste
edital, entende-se que é conveniente a vedaçaõ de participação de empresas em “consórcio” no Pregao
̃ em tela.
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5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será considerado
válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou representação que
contiver poderes para a representação do licitante em licitações ou em repartições
públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste
edital.
5.4. O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ou do Micro Empreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar Federal Nº
123/06, deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento,
conforme item 5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual.
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de
Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual.
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal N° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
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5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens anteriores
deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O CERTAME, sob
pena de não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC Nº 123.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverãoestar devidamente lacrados, sob pena de não credenciamento do
licitante e impossibilidade de participação no certame.
5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
6.1. ENVELOPE 01:
6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação, nos termos deste Edital.
6.1.2.
A
proposta
comercial
IMPRESSA
deverá
ser
elaborada,
PREFERENCIALMENTE SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II
DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB
PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em uma
via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
CNPJ:
6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
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6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por item),
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço.
6.1.6.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida,(por
lote ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar
incluídos todos os custos necessários para execução do objeto da licitação, bem
como, impostos fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, garantia e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
6.1.9. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
(OBS: na hipótese de licitação de medicamentos e combustível, os preços deverão
ser apresentados com quatro casas decimais após a vírgula)
7 – DA HABILITAÇÃO:
ENVELOPE 02:
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis:
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

ao(s)

7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
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7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício.
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas "a" a
"d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/1991;
7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
7.2.8. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS 7.1.1., 7.1.1.1., 7.1.3. E 7.1.6.
SERÃO DISPENSADOS DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA
HIPÓTESE DE TEREM SIDO APRESENTADOS
POR OCASIÃO DE
CREDENCIAMENTO.
7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: USAR A QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA-FINANCEIRA SOMENTE PARA LICITAÇÕES DE GRANDE VULTO
(Nota explicativa: 7.x. Deverão ser excluídos caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterados para atendimento ao objeto da licitação)
7.X.1. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §1º do art.
56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXX(XXXX). (Nota explicativa: essa
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garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação, em regra).
7.X.1.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.x.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término da
licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.X.2. Comprovação de possuir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, no valor
de R$XXXXX (XXX) devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais. (Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
7.X– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.X.1 - Alvará de Localização e Funcionamento.

7.3. DECLARAÇÕES:
7.3.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.3.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, conforme modelo contido no Anexo III
deste Edital.
7.3.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.
7.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
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7.4.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com a validade
em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, deve
ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
7.4.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.4.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.4.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.4.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.
7.4.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.4.4. Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
7.4.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA:
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ:
7.4.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar de
sua expedição.
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7.4.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
ou
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.4.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.4.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO, MEMBROS
DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO OU PESSOA
QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE
CONTINUAR NA SESSÃO.
8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
8.2. DOS LANCES:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar
do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo.
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8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições
definidas no item 8.2.4, o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem
crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o
licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
(Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto da
licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de (INSERIR O TIPO).
(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos licitantes
será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja R$XXXX (XXXXXX);
8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o máximo estipulado em
cada planilha para cada item.
8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes disparidades
nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos praticados no
mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos preços
condizentes com os praticados no mercado.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor
oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
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8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro irá proceder com a abertura do
envelope de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item
7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização.
8.3.6.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
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8.3.6.2. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco)
dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.3. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.4. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa, a
Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual regularizar sua
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão
paraoitem/lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam
intimados a comparecer na data, horário e local informados para a retomada da
sessão de pregão.
8.3.6.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa,
a Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.7. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.7.1. Caberá ao Pregoeiro constar na ata da sessão de pregão os novos valores
negociados e todos os itens/lotes da proposta de preços, devendo a tal ata conter a
assinatura do representante legal do licitante ou de seu representante credenciado,
comprometendo-se a cumprir os novos valores negociados.
8.3.7.2. Caso o licitante vencedor não esteja presente no momento da elaboração da
ata da sessão, o licitante enviará no e-mail XXXXXXXXXXXX, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova
proposta de preços, de acordo com os lances ofertados na sessão de lances,
consoante modelo constante do Anexo II deste Edital.
8.3.8. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
8.3.9. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
9 - DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
(Notaexplicativa: Se não houver necessidade de amostra esta cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas. Se houver a previsão de apresentação de
amostras, estas devem ser detalhadas de acordo com o TR e esta cláusula mantida)
10 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
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10.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será
lavrada em ata.
10.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
10.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
10.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
10.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
10.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
10.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto ao NOMEDO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de
XXXX às XXXX, ou protocolo postal, com A.R. (aviso de recebimento), observados
os prazos previstos no item 10.1.
10.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e mail para o
endereço XXXXXXXXXXX, ou por fax, para o número XXXXXXX, desde que as
peças originais sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 10.1., em uma
das formas previstas no item 10.2.
10.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
10.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
10.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
10.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões
ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
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10.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
10.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
10.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do Munícipio.
10.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
11.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
12 – DA CONTRATAÇÃO:
12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor poderá ser convocado para firmar o termo de contrato, pelo Setor de
Contratos do MUNICÍPIO.
12.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
12.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
12.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço,
não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art. XVI da Lei Federal Nº 10.520/2002.
12.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
12.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
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analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
12.4. O envio da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço por e-mail, implica na
ciência do fornecedor quanto ao início do prazo para a entrega das mercadorias/
prestação dos serviços contratados.
13 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusuladeverá
ser excluída e as demais renumeradas
13.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a ....%, (sendo
que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor da contratação, em
conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei Federal n. 8666/93.
13.1.1. A garantia prestadaserá liberada após a execução do contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal n. 8666/93.
13.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
13.1.3. A garantia prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
14 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições, de acordo com o TR)
15 – DO REGISTRO DE PREÇOS:
15.1. Homologado o resultado da licitação, oSetor de Contratos do MUNICÍPIO,
respeitada a ordem de classificação, convocará os interessados para assinatura da
Ata de Registro de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação e, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o
compromisso de prestação de serviços terá efeito nas condições estabelecidas na
Ata, nos termos do Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de xxxxxxxxx de 20xx. (decreto
registro de preços)
15.1.1. As licitantes classificadas, se desejarem, poderão registrar os seus preços na
Ata, desde que aceitem prestar os serviços nas mesmas condições e preço da
licitante vencedora do certame.
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15.1.2. A Ata de Registro de Preços será assinada pelo(s) titular do Setor(s)
solicitante e pela licitante cujos preços forem registrados.
15.1.2.1. Será formalizada uma única ata para cada licitante vencedor, bem como
para as licitantes classificadas que aceitem fornecer nas mesmas condições e preços
do licitante vencedor, quando ocorrer as hipóteses previstas nos itens 15.2., 15.4.
e/ou 15.9.
15.1.3. O prazo de 3 (três) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser renovada, motivadamente, pelo mesmo período.
15.2. A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de
Registro de Preços, se tiver a Supervisão de Licitação conhecimento de fato ou
circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica,
qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida
nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em
ordem crescente de preços.
15.3. A Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador do presente
Pregão para Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a adquirir
os (bens/materiais/equipamentos/produtos) nela registrados nem firmar contratações
nas quantidades estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de
um ou mais itens/lotes, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade
de condições, os beneficiários do registro terão preferência.
15.3.1. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro, quando o Órgão Gerenciador ou qualquer dos outros
órgãos/entidades participantes, optar pela aquisição do objeto cujo preço está
registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços,
e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
15.4. Durante a vigência do Registro de Preços, os órgãos participantes convocarão
os detentores do preço registrado, obedecida a ordem de classificação, a cumprir as
obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços.
15.5. O Órgão Gerenciador poderá avaliar o mercado, e caso veja relevância
promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará os
novos preços registrados.
15.5.1. Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta final do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do
registro dos preços – equação econômico-financeira.
15.5.2. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas na Imprensa Oficial
do MUNICÍPIO.
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15.6. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o
Órgão Gerenciador negociará com o fornecedor sua redução.
15.6.1. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido.
15.7. Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado e a negociação frustrar,
o prestador, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a autorização de
prestação ou a Nota de Empenho, poderá requerer, por escrito, o cancelamento do
registro, devendo anexar comprovantes ao requerimento, tais como notas fiscais de
aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes entre outros, de que não
é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de preços.
15.8. Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 15.6.1 e 15.7, o prestador
ficará exonerado da aplicação da penalidade.
15.9. Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 15.6.1 e 15.7, o Órgão
Gerenciador poderá convocar os demais prestadores, na ordem de classificação,
visando igual oportunidade de negociação.
15.10. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à
revogação da Ata de Registro de Preços.
15.11. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será contado a partir da
publicação e não poderá ser superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, nos termos do §3º do art. 15 da Lei Nº 8.666, de 1993.
15.12. Da Ata constarão, também, as obrigações do Órgão Gerenciador, dos órgãos
participantes e do Prestador.
15.13. Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da
data da publicação da Ata, e poderão ser revisados nos casos previstos no item 15.5
e seus subitens 15.5.1 e 15.5.2.
15.14. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à
conta dos recursos consignados no orçamento dos órgãos/entidades participantes
deste registro de preços para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata
de Registro de Preços, a cargo da contratante, cujos programas de trabalho e
elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
15.15. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Nº 8.666, de 1993,
conforme previsão do art. xx do Decreto Municipal Nº xxxx, dexx de xxxxxxx de
20xx.(decreto registro de preços). Os acréscimos dos quantitativos poderão ser
realizados apenas nos contratos, que obedecem ao disposto no art. 65 da Lei Federal
Nº 8.666, de 1993.
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16 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir toda
a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
16.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de INSERIR PRAZO dias corridos
da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente
conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório de
fornecimento de mercadorias.
16.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do
contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
16.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
16.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
16.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA.
16.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária
dos órgãos/entidades participantes do Registro de Preços, dos orçamentos em vigor
durante o período de execução do contrato.
16.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
16.5. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar Nº 116/2003, e legislação municipal
aplicável.
16.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
16.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
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16.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
17– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
17.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
previstas na Instrução Normativa N. XXX/2020, parte integrante do Edital,
independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico xxxxxxxxxx.
18 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
18.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
18.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
18.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões, conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
18.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a ou a complementar a instrução do processo.
18.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
deste pregão. (se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
18.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
18.8. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site XXXXXXXX ou poderá
ser obtido NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de XXXX
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às XXXX, mediante pagamento de R$XXXX (XXXX), para cobrir os custos com sua
reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de
pagamento do documento de arrecadação municipal devidamente autenticada por
banco credenciado pela MUNICÍPIO de São José da Lapa para receber tal
pagamento.
18.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
18.10. Este Edital possui xxxxpáginas numeradas, sendo:
18.10.1. Normas da Licitação: páginas xxxx a xxxxxx;
18.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas xxxxxx a xxxxxx;
18.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas xxxxxx a xxxxxxx;
18.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas xxxxxx a xxxxxxxx;
18.10.5. Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços: páginas xx a xxx;
18.10.6. Anexo V – Minuta de Contrato: páginas xxxxxx a xxxxxx.
São José da Lapa, xxxxxx de xxxxxx de xxxxxxxx.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/20XX
Ata de Registro de Preços para fornecimento/aquisição que entre si celebram o
MUNICÍPIO de São José da Lapa, por intermédio da XXXX e a empresa XXXX.
Cláusula Primeira - DAS PARTES: CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. O objeto da presente licitação consisteno Registro de Preços para futura e
eventual FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO<INSERIR OBJETO>, de acordo com as
especificações e detalhamentos do ANEXO I do PREGÃO PRESENCIAL Nº
XXXX/20XX que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento, independentemente de transcrição.
2.2. Este instrumento não obriga o Órgão Gerenciador do presente Pregão para
Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a adquirir os
(bens/materiais/equipamentos/produtos) nela registrados nem firmar contratações nas
quantidades estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de um
ou mais itens/lotes, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de
condições, os beneficiários do registro terão preferência.
Cláusula Terceira - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
3.1. O preço global da presente Ata é de R$XXXXX (XXXXX) no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo
o(s) seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

Marca

R$ Unt.

R$ Global

Valor Total (R$)
ou por lote:(Nota explicativa retirar o modelo do quadro abaixo caso seja por item ou
vice-versa)
LOTE Nº
Item Especificação

Un

Quant

Marca

Modelo R$ Unt.

R$ Global
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Valor Total do Lote (R$)
Cláusula Quarta - DA VIGÊNCIA:
4.1. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do
seu extrato na imprensa oficial da MUNICÍPIO de São José da Lapa, nos termos do
art. xx, do Decreto Municipal Nº XXX, de XX de XXXXX de 20xx. (decreto pregão SRP).
Cláusula Quinta – DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
5.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao XXXXXXXXXXX, para avaliar o
mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do
preço e publicar trimestralmente os preços registrados.
Cláusula Sexta – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
6.1. O Órgão Gerenciador fará as aquisições mediante a emissão da respectiva
ordem de fornecimento/serviço.
6.2. O envio da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço por e-mail, implica na
ciência do fornecedor quanto ao início do prazo para a entrega das mercadorias/
prestação dos serviços contratados.
6.3. Se o fornecedor recusar-se a atender à ordem de fornecimento/serviço, poderão
ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
Cláusula Sétima – LOCAL E RECEBIMENTO:
7.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
9.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
9.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima - DO PAGAMENTO:
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(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Segunda - DAS ALTERAÇÕES:
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas no art. 65, II, "d" da Lei Federal Nº 8.666/93.
12.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o
Órgão Gerenciador negociará com o fornecedor sua redução.
12.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o fornecedor, antes de
ser convocado para atender à ordem de fornecimento/serviços, poderá requerer, por
escrito, o cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento comprovantes,
como exemplo notas fiscais de aquisição de matérias-primas e lista de preços de
fabricantes, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de
preços.
Cláusula Décima Terceira - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
13.1. A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderá ser cancelado de
pleno direito nas seguintes situações:
13.1.1. DO CONTRATANTE:
a) Quando a CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
b) Quando a CONTRATADA não atender a ordem de fornecimento/serviços no prazo
estabelecido;
c) Quando a CONTRATADA der causa à rescisão administrativa do contrato
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e
XVII do art. 78 da Lei federal Nº 8.666/93;
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público devidamente demonstrados e justificados pelo
Órgão Gerenciador do Sistema Registro de Preços.
13.1.2. DA CONTRATADA:
a) Mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando
estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
b) Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes
de caso fortuito ou força maior.
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13.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a CONTRATADA será informada
por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
13.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA,
a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, por duas
vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
13.4. A solicitação da CONTRATADA para cancelamento dos preços registrados
poderá não ser aceita pelo CONTRATANTE, facultando-se a este a aplicação das
sanções previstas nesta Ata.
13.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens/lotes.
13.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Nº
8.666/93, o Contratante adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo
diploma legal.
Cláusula Décima Quarta - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN N. XXX/2020)
Cláusula Décima Quinta – DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA
ATA:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio financeiro
permanente, nas condições da ata e nas hipóteses autorizadas pela Lei de Licitações,
a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado no
mercado.
16.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
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16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para justificar
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da ata.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper o fornecimento, sendo a referida
obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas nesta ata.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
17.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio
de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
b) É vedado caucionar ou utilizar a ordem de fornecimento/serviços decorrente do
presente registro para qualquer operação financeira.
17.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Municipal
poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste
interesse e mediante prévia autorização do Órgão Gerenciador
17.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
17.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem 17.3 não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.
17.5. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da
adesão a este Registro de Preço.
Cláusula Décima Oitava - DO FORO:
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18.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes desta Ata.
18.2. E por estarem ajustadas, firmam esta Ata em 03 (três) vias, de igual teor.
São José da Lapa, XXX de XXXXXX de 20XX.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.
XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE GLOBAL
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo (INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO LOCAL,
destinado ao REGISTRO DE PREÇOS para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIR
OBJETO, conforme especificação contida nesse Edital e em seus Anexos.
(O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação:
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;
Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
Dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal Nº XXXX, de XX de XXXXXXXXX de
20XX(decreto pregão) e pelo Decreto Municipal Nº XXXX, de XX de XXXXXXXXX de
20XX. (decreto registro de preços)
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e Equipe
de Apoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA EQUIPE,
designados através INSERIR Nº PORTARIA INSERIR DIA DA PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA do ano de INSERIR
ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do site xxxxxxxxx e do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer modificações
decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e seus anexos.
1.1. A abertura da sessão de pregão terá início no dia INSERIR DIA EM
ALGARISMOS de INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM
ALGARISMOS.
1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da Lapa,
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sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste
Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no link
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO:
2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS <INSERIR OBJETO>, conforme especificações constantes no Termo
de Referência - Anexo I, parte integrante do presente edital.
2.2. São órgãos e entidades participantes do presente Pregão para Registro de
Preços:
a) xxxxxxxxxxxxx;
b) xxxxxxxxxxxx;
c) xxxxxxxxxxxx.
2.3. O registro dos preços em Ata de Registro de Preços não gera compromisso de
contratação do item/lote nela registrados por parte do Órgão Gerenciador do presente
Pregão para Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes, nem de
firmar contratações nas quantidades estimadas.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxxxxxxxxx
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para
contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de email, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicadas no
endereçoxxxxxxxxxxxx.
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto)
dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a) Pregoeiro (a)
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a
ser
protocolizado
junto
ao
NOME
DO
ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, observado os
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prazos previstos neste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso,
juntar as provas que se fizerem necessárias;
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa apresentação
será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.
3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site da MUNICÍPIO de São José da
Lapa por meio do endereço xxxxxxxxxxx.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital, bem como pessoas físicas aptas tecnicamente a
executarem o objeto desta licitação.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio9.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
9 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste
edital, entende-se que é conveniente a vedaçaõ de participação de empresas em “consórcio” no Pregao
̃ em tela.

240

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
4.2.6. Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.
4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
4.7. A licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar, deverá
encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os
envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo com
o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e apresentar
recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e classificada, se
for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de <INSERIR PRAZO> do início da sessão pública de realização do
pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto
ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se, apresentando
cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos do PL NºXXX,
juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento, o representante
da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos para
credenciamento, os envelopes da PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será considerado
válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou representação que
contiver poderes para a representação do licitante em licitações ou em repartições
públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
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de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A empresa ou pessoa física licitante deverá apresentar declaração dando ciência
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no
Anexo III deste edital.
5.4. O licitante que se enquadrar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Micro Empreendedor Individual, nos termos das Lei Complementar Federal Nº
123/06, deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento,
conforme item 5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do
Micro Empreendedor Individual;
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de
Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual.
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2. deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal N° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens anteriores
deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O CERTAME, sob
pena de não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC Nº 123.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverão estar devidamente lacrados, sob pena de não credenciamento do licitante e
impossibilidade de participação no certame.
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5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
6.1. ENVELOPE 01:
6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação, nos termos deste Edital.
6.1.2.
A
proposta
comercial
IMPRESSA
deverá
ser
elaborada,
PREFERENCIALMENTE SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II
DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB
PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em uma
via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
CNPJ/CPF:

6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por item),
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço.
6.1.6.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
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6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por
lote (ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar
incluídos todos os custos necessários para execução do objeto da licitação, bem
como, impostos fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, garantia e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
6.1.10. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7 – DA HABILITAÇÃO:
ENVELOPE 02:
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis.
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA: PARA PESSOA JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

ao(s)

7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.6. Em caso de cooperativas, deverá ser apresentada a seguinte documentação:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
244

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na Entidade Estadual, se
houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a Ata da Assembleia que o aprovou.
PARA PESSOA FÍSICA:
(Nota explicativa: manter apenas caso seja contemplada a participação de pessoa
física).
7.1.7. Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
7.1.8. cópia de Identidade.
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: PARA PESSOA JURÍDICA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas "a" a
"d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/1991;
7.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
PARA PESSOA FÍSICA:
(Nota explicativa:manter apenas caso seja contemplada a participação de pessoa
física)
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7.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.10. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas
alíneas "a" a "d" do Paragrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT.
7.2.12. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS ACIMA SERÃO DISPENSADOS
DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA HIPÓTESE DE TEREM
SIDO APRESENTADOS POR OCASIÃO DE CREDENCIAMENTO.
7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
USAR A QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA SOMENTE PARA
LICITAÇÕES DE GRANDE VULTO
(Nota explicativa: 7.X. deverá ser excluído caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterada para atendimento ao objeto da licitação)
7.x.1 - Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §1º do
art. 56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXXX (XXXX).(Nota explicativa:
essa garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação, em regra.)
7.X.1.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.X.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término
da licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
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7.X.2. Comprovação de possuir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, no valor
de R$XXXX (XXXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais. (Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(Nota explicativa: As exigências para a qualificação técnica dependerão do objeto e
do vulto da licitação. Devem ser relacionados em subitens do item 7.3.1 as
características técnicas que serão exigidas nos atestados, conforme sugestões nos
campos de edição
7.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas
no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho anterior,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, devidamente
registrados na entidade profissional competente (CREA,OAB, CRF, etc.). Os
atestados deverão conter:
7.3.1.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);
7.3.1.2. Local e data de emissão;
7.3.1.3. Nome,cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações;
7.3.1.4 Comprovação de capacidade de prestação de serviços, nos mesmos moldes
e características definidas no Anexo I deste Edital;
7.3.1.5. Período de prestação de serviço;
7.3.1.6. Outros.
7.3.2. Para atendimento do disposto no item7.3.1.4, é admitido o somatório de
atestados, desde que compatíveis com as característica do objeto da licitação.
7.3.3. Cada atestado deverá demonstrar pelo menos as seguintes parcelas dos
serviços a serem licitados: (definir as parcelas relevantes dos serviços)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Conforme já ressaltado, a Administração poderá dispensar a apresentação de alguns
dos requisitos de qualificação técnica nas licitações de menor valor e complexidade,
de acordo com o vulto e as peculiaridades de cada contratação).
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Entretanto, o requisito previsto no inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93, isto é a
comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, será
exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte item:
Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em
plena validade, se for o caso;
O requisito previsto no inciso I do § 1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, isto é, a
comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente profissional de nível
superior ou outro reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes,
será exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte
subitem:
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução
de obra ou serviço de características semelhantes;
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do
licitante, o sócio, o administrador, o diretor; o empregado devidamente registrado na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços, com contrato
escrito firmado com o licitante, com firma reconhecida;
Caso o licitante seja cooperativa, a comprovação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela apresentação das
respectivas atas de inscrição;
No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá
ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja
aprovada pela Administração;
Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
Casoo licitante seja cooperativa, a indicação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela relação dos que atendem
aos requisitos técnicos exigidos pela contratação e que executarão o contrato, com as
respectivas atas de inscrição.)
(Caso haja a necessidade de visita técnica do local da execução do serviço, o órgão
deverá incluir os seguintes itens:
Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde
serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à
sua execução.
A visita técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda
à sexta-feira, das (...) horas às (...) horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (...),
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(O prazo para a realização da visitatécnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo- se até o dia útil anterior à data prevista para
abertura da licitação.)
(Caso a visita técnica não seja obrigatória, mas apenas facultativa, deverá constar no
edital a seguinte cláusula:
(Ao licitante é facultado de fazer vistoria no local onde os serviços serão prestados,
neste caso deverá emitir Declaração de Responsabilidade pela não realização de
visita técnica.)
7.3.4. Alvará de localização e funcionamento
7.4. DECLARAÇÕES:
7.4.1 Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.4.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo
III deste Edital.
7.4.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.5.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com a validade
em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal
não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade
em vigor.
7.5.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.5.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo de
imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.5.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
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7.5.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.
7.5.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.5.4. Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmenteao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
7.5.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ/CPF:

7.5.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar de
sua expedição.
7.5.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.5.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.5.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
250

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO, MEMBROS
DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO OU PESSOA
QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE
CONTINUAR NA SESSÃO.
8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
8.2. DOS LANCES:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar
do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo.
8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições
definidas no item 8.2.4., o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem
crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o
licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
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8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
(Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto da
licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de (INSERIR TIPO).
(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos licitantes
será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja R$XXXX (XXXX);
8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o máximo estipulado em
cada planilha para cada item.
8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes disparidades
nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos praticados no
mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos preços
condizentes com os praticados no mercado.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor
oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro irá proceder com a abertura do
envelope de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item
7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
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8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocaros
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.6. Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das
propostas até o momento, será assegurado às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual o direito de preferência à
contratação, observadas as seguintes regras:
8.3.6.1. O pregoeiro convocará a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o
Micro Empreendedor Individual detentora da melhor proposta dentre aquelas que
estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até
5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor,
para que apresente novo lance, inferior, ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco)
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
8.3.6.2. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará
a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.6.3. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições
habilitatórias da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do Micro
Empreendedor Individual obedecerá ao procedimento previsto no item 8.3.4.
8.3.6.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização.
8.3.6.3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
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8.3.6.3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.3.4. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.3.5. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa, a
Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual regularizar sua
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o
item/lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam
intimados a comparecer na data, horário e local informados para a retomada da
sessão de pregão.
8.3.6.4. Se a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor
Individual não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de
habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que
estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.6.1., na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.3.6.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa,
a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.6.6. Caso não haja Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual dentro da situação de empate ficto ou não ocorra a
apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências documentais de
habilitação, será declarado vencedor o licitante originalmente detentor da melhor
oferta.
8.3.6.7. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não
tiver sido apresentada por Microempresa, por Empresa de Pequeno Porte ou Micro
Empreendedor Individual.
8.3.7. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá
negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço.
8.3.8. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.8.1. Caberá ao Pregoeiro constar na ata da sessão de pregão os novos valores
negociados e todos os itens/lotes da proposta de preços, devendo a tal ata conter a
assinatura do representante legal do licitante ou de seu representante credenciado,
comprometendo-se a cumprir os novos valores negociados.
8.3.8.2. Caso o licitante vencedor não esteja presente no momento da elaboração da
ata da sessão, o licitante enviará no e-mail XXXXXXXXX, no prazo de até 24 (vinte e
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quatro) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova proposta de
preços, de acordo com os lances ofertados na sessão de lances, consoante modelo
constante do Anexo II deste Edital.
8.3.9. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
8.3.10. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
9 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
9.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será
lavrada em ata.
9.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
9.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
9.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
9.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto aoNOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de xxxx às
xxxx, ou protocolo postal, com A.R. (Aviso de Recebimento), observados os prazos
previstos no item 9.1.
9.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e-mail para o
endereço xxxxxxx, ou por fax, para o número xxxx, desde que as peças originais
sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 9.1., em uma das formas
previstas no item 9.2.
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9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
9.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
9.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou
estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
9.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
9.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do Munícipio.
9.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
10.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11 – DA CONTRATAÇÃO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor poderá ser convocado para firmar o termo de contrato, pelo Setor de
Contratos do MUNICÍPIO.
11.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
11.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
11.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço,
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não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art., XVI da Lei Federal Nº 10.520/2002.
11.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
11.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
12 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e demais renumeradas)
12.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a ..... %, (sendo
que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor da contratação, em
conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
12.1.1. A garantia prestada será liberada após a execução do contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
12.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
12.1.3. A garantia prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
13 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições de acordo com a TR)
14 – DO REGISTRO DE PREÇOS:
14.1. Homologado o resultado da licitação, o Setor de Contratos do MUNICÍPIO,
respeitada a ordem de classificação, convocará os interessados para assinatura da
Ata de Registro de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação e, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o
compromisso de prestação de serviços terá efeito nas condições estabelecidas na
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Ata, nos termos do Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de xxxxxxxxx de 20xx. (decreto
registro de preços)
14.1.1. As licitantes classificadas, se desejarem, poderão registrar os seus preços na
Ata, desde que aceitem prestar os serviços nas mesmas condições e preço da
licitante vencedora do certame.
14.1.2. A Ata de Registro de Preços será assinada pelo(s)titular do setor(s) solicitante
e pela licitante cujos preços forem registrados.
14.1.2.1. Será formalizada uma única ata para cada licitante vencedor, bem como
para as licitantes classificadas que aceitem realizar os serviços nas mesmas
condições e preços do licitante vencedor, quando ocorrer as hipóteses previstas nos
itens 14.2., 14.4. e/ou 14.9.
14.1.3. O prazo de 3 (três) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser renovada, motivadamente, pelo mesmo período.
14.2. A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de
Registro de Preços, se tiver a Supervisão de Licitação conhecimento de fato ou
circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica,
qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida
nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em
ordem crescente de preços.
14.3. A Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador do presente
Pregão para Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a realizar
os serviços nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas,
podendo realizar licitações específicas para a realização de um ou mais item/lote,
obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os
beneficiários do registro terão preferência.
14.3.1. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro, quando o Órgão Gerenciador ou qualquer dos outros
órgãos/entidades participantes, optar pela realização do objeto cujo preço está
registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços,
e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
14.4. Durante a vigência do Registro de Preços, os órgãos participantes convocarão
os detentores do preço registrado, obedecida a ordem de classificação, a cumprir as
obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços.
14.5. O Órgão Gerenciador poderá avaliar o mercado, e caso veja relevância
promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará os
novos preços registrados.
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14.5.1. Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta final do prestador e aquele vigente no mercado a época do
registro dos preços – equação econômico-financeira.
14.5.2. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas na Imprensa Oficial
do MUNICÍPIO.
14.6. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o
Órgão Gerenciador negociará com o prestador sua redução.
14.6.1. Caso seja frustrada a negociação, o prestador será liberado do compromisso
assumido.
14.7. Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado e a negociação frustrar,
o prestador, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a autorização de
prestação ou a Nota de Empenho, poderá requerer, por escrito, o cancelamento do
registro, devendo anexar comprovantes ao requerimento, tais como notas fiscais de
aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes entre outros, de que não
é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de preços.
14.8. Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 14.6.1 e 14.7, o prestador
ficará exonerado da aplicação da penalidade.
14.9. Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 14.6.1 e 14.7, o Órgão
Gerenciador poderá convocar os demais prestadores, na ordem de classificação,
visando igual oportunidade de negociação.
14.10. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à
revogação da Ata de Registro de Preços.
14.11. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será contado a partir da
publicação e não poderá ser superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, nos termos do §3º do art. 15 da Lei Nº 8.666, de 1993.
14.12. Da Ata constarão, também, as obrigações do Órgão Gerenciador, dos órgãos
participantes e do Prestador.
14.13. Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da
data da publicação da Ata, e poderão ser revisados nos casos previstos no item 14.5
e seus subitens 14.5.1 e 14.5.2.
14.14. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à
conta dos recursos consignados no orçamento dos órgãos/entidades participantes
deste registro de preços para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata
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de Registro de Preços, a cargo da contratante, cujos programas de trabalho e
elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
14.15. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666, de 1993,
conforme previsão do art. xx do Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de xxxxxxx de
20xx.(decreto registro de preços). Os acréscimos dos quantitativos poderão ser
realizados apenas nos contratos, que obedecem ao disposto no art. 65 da Lei Federal
Nº 8.666, de 1993.
15 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir
toda a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
15.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de <INSERIR PRAZO> dias corridos
da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente
conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório de prestação
de serviços.
15.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo Fiscal do
Contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
15.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
15.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
15.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA.
15.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária
dos órgãos/entidades participantes do Registro de Preços, dos orçamentos em vigor
durante o período de execução do contrato.
15.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
15.5. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar nº 116/2003 e a Legislação Municipal
aplicável.
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15.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
15.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
15.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
previstas na Instrução Normativa N. XXX/2020, parte integrante do Edital,
independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico xxxxxxxxxx.
17 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
17.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
17.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
17.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer alterações,
conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
17.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
17.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão. (se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
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17.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
17.8. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site xxxxxxxxxx ou poderá
ser obtido NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de XXXX
às XXXX, mediante pagamento de R$XXXX (XXX), para cobrir os custos com sua
reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de
pagamento do documento de arrecadação municipal, devidamente autenticada
por banco credenciado pela MUNICÍPIO de São José da Lapa para receber tal
pagamento.
17.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
17.10. Este Edital possui XXXX páginas numeradas, sendo:
17.10.1. Normas da Licitação: páginas XXX a XXX;
17.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas XXX a XXX;
17.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas XXX a XXX;
17.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas XXX a XXX;
17.10.5. Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços: páginas XXX a XXX;
17.10.6. Anexo IV – Minuta de Contrato: páginas XXX a XXX.

São José da Lapa, XXX de XXXXXX

de 20XX.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºXXX/20XX
Ata de Registro de Preços para prestação de serviços que entre si celebram o
MUNICÍPIO de São José da Lapa, por intermédio da XXXX e a Empresa XXXX.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços para futura e
eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <INSERIR OBJETO>, de acordo com as
especificações e detalhamentos do ANEXO I do PREGÃO PRESENCIAL Nº
XXX/20XX que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento, independentemente de transcrição.
2.2. Este instrumento não obriga o Órgão Gerenciador do presente Pregão para
Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a realizar os serviços
nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo
realizar licitações específicas para realização dos serviços de um ou mais item/lote,
obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os
beneficiários do registro terão preferência.
Cláusula Terceira - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
3.1. O preço global da presente Ata é de R$XXXX (XXXXX) no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo
o(s) seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

ou por lote:
Item

Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global
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Cláusula Quarta - DA VIGÊNCIA:
4.1. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação
do seu extrato na imprensa oficial da MUNICÍPIO de São José da Lapa, nos termos
do art. xx, do Decreto Municipal Nº xxx, de xx de xxxxxx de 20xx.(decreto pregão SRP).
Cláusula Quinta - DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
5.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao XXXXXXXXXXXX, para avaliar o
mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do
preço e publicar trimestralmente os preços registrados.
Cláusula Sexta - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO:
6.1. O Órgão Gerenciador solicitará a prestação dos serviços mediante a emissão
da respectiva ordem de fornecimento/serviço.
6.2. O envio da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço por e-mail, implica na
ciência do prestador quanto ao início do prazo para a entrega das mercadorias/
prestação dos serviços contratados.
6.3. Se o prestador recusar-se a atender à ordem de fornecimento/serviço, poderão
ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
Cláusula Sétima – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO:
A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
9.1. DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
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9.2. DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima - DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira - DAS ALTERAÇÕES:
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas no art. 65, II, "d" da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado,
o Órgão Gerenciador negociará com o prestador sua redução.
11.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, a CONTRATADA,
antes de ser convocada a atender à ordem de fornecimento/serviços, poderá
requerer, por escrito, o cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento
comprovantes, como exemplo notas fiscais de aquisição de matérias-primas e lista
de preços de prestadores, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de
Registro de preços.
Cláusula Décima Segunda - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
12.1. A presente Ata ou o registro de prestador específico poderá ser cancelado de
pleno direito nas seguintes situações:
12.1.1. DO CONTRATANTE:
a) Quando a CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes destaAta de
Registro de Preços;
b) Quando a CONTRATADA não atender a Ordem de Serviço no prazo
estabelecido;
c) Quando a CONTRATADA der causa à rescisão administrativa do contrato
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e
XVII do art. 78 da Lei federal Nº 8.666/93;
d) Quando a CONTRATADA não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo
Órgão Gerenciador do Sistema Registro de Preços.
12.1.2. DA CONTRATADA:
a) Mediante solicitação por escrito, antes do pedido de prestação, comprovando
estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
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b) Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes
de caso fortuito ou força maior.
12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a CONTRATADA será
informada por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao
processo administrativo da presente Ata.
12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA,
a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, por 2
(duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.
12.4. A solicitação da CONTRATADA para cancelamento dos preços registrados
poderá não ser aceita pelo CONTRATANTE, facultando-se a este a aplicação das
sanções previstas nesta Ata.
12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
CONTRATADA, relativas à prestação de serviços.
12.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal Nº
8.666/93, o CONTRATANTE adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo
diploma legal.
Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN N. XXX/2018)
Cláusula Décima Quarta - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Quinta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA
ATA:
15.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições da ata e nas hipóteses autorizadas pela Lei
de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
15.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado
no mercado.
15.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas
e justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço,
através de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
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15.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da ata.
15.5. É vedado a CONTRATADA interromper os serviços, sendo a referida obrigada
a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de
preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas nesta ata.
15.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
15.7.
A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
15.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Cláusula Décima Sexta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio
de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
b) É vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Prestação de Serviços decorrente
do presente registro para qualquer operação financeira.
16.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Municipal
poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que
manifeste interesse e mediante prévia autorização do Órgão Gerenciador.
16.3. Caberá ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta prestação
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
16.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem 16.3 não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.
16.5. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da
adesão a este Registro de Preço.
Cláusula Décima Sétima - DO FORO:
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17.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes desta Ata.
17.2. E por estarem ajustadas, firmam esta Ata em 3 (três) vias, de igual teor.
São José da Lapa, XXX de XXXX de 20XX.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE GLOBAL
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
do tipo (INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO
LOCAL, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INSERIR OBJETO, conforme especificação contida nesse Edital e em seus Anexos.
(O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação:
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;
Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal Nº XXXX, de XX de XXXXXXXXX de
20XX(decreto pregão) e pelo Decreto Municipal Nº XXXX, de XX de XXXXXXXXX
de 20XX. (decreto registro de preços)
Este procedimento licitatório será EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, em
conformidade e atendendo ao disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar Nº
123/2006 e suas alterações.
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e
Equipe de Apoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA
EQUIPE, designados através INSERIR Nº PORTARIA INSERIR DIA DA
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA
do ano de INSERIR ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do site xxxxxxxx e do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer modificações
decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e seus anexos.
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1.1. A abertura da sessão de pregão terá início no dia INSERIR DIA EM
ALGARISMOS de INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM
ALGARISMOS.
1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da
Lapa, sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações
decorrentes deste Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no
link XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO:
2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <INSERIR OBJETO>, conforme especificações
constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante do presente edital.
2.2. São órgãos e entidades participantes do presente Pregão para Registro de
Preços:
a) xxxxxxxxxxxx;
b) xxxxxxxxxxxx;
c) xxxxxxxxxxxx.
2.3. O registro dos preços em Ata de Registro de Preços não gera compromisso de
contratação do item/lote nela registrado por parte do Órgão Gerenciador do presente
Pregão para Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes, nem de
firmar contratações nas quantidades estimadas.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxxxxxxxxx
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as
informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
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3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de
e- mail, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicadas no
endereço xxxxxxxxxxx.
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º
(quinto) dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a)
Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao NOME DO ÓRGÃO/ ENTIDADE/ SETOR,
ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, observado os prazos previstos neste ato
convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se
fizerem necessárias;
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa
apresentação será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.
3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site da MUNICÍPIO de São José da
Lapa por meio do endereço xxxxxxxxxxxx
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a
todas as exigências contidas neste Edital.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
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4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio10.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.2.6. Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.

4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. Olicitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
4.7. O licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar,
deverá encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os
envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo
com o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e
apresentar recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e
classificada, se for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de <INSERIR PRAZO> do início da sessão pública de realização do
pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento,
junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se,
apresentando cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos
do PL Nº XXX, juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento,
10 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas
neste edital, entende-se que é conveniente a vedaçao
̃ de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em
tela.
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o representante da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos
para credenciamento, os envelopes da PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será
considerado válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou
representação que contiver poderes para a representação do licitante em licitações
ou em repartições públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste
edital.
5.4. O licitante que se enquadrar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Micro Empreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar Federal Nº
123/06, deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento,
conforme item
5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do
Micro Empreendedor Individual;
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa
de Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual.
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5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal N° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens
anteriores deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O
CERTAME, sob pena de não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC nº
123.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverão estar devidamente lacrados,sob pena de não credenciamento do
licitante e impossibilidade de participação no certame.
5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
6.1. ENVELOPE 01:
6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação, nos termos deste Edital.
6.1.2.
A
proposta
comercial
IMPRESSA
deverá
ser
elaborada,
PREFERENCIALMENTE SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II
DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB
PENA DE DECLASSIFICAÇÃO e impressa em papel timbrado da empresa, em uma
via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu
conteúdo.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
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PROPONENTE:

CNPJ:

6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por
item), sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas
propostas que ofertem apenas um preço.
6.1.6.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida,
por lote (ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar
incluídos todos os custos necessários para execução do objeto da licitação, bem
como, impostos fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, garantia e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da
proposta.
6.1.9. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7 – DA HABILITAÇÃO:
ENVELOPE 02:
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis.
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
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7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações,
acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda – CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas
alíneas "a" a "d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/1991;
7.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
7.2.8. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS 7.1.1., 7.1.1.1., 7.1.3. E 7.1.6.
SERÃO DISPENSADOS DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA
HIPÓTESE DE TEREM SIDO APRESENTADOS POR OCASIÃO DE
CREDENCIAMENTO.
7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
usar a qualificação economica-fiNanceira somente para licitações de grande vulto
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(Nota explicativa: 7.x. Deverão ser excluídos caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterados para atendimento ao objeto da licitação
7.X.1. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do
art. 56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXX (XXX). (Nota explicativa:
essa garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto
da contratação, em regra.)
7.x.1.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.x.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término
da licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.X.2. Comprovação de possuir capital mínimo oupatrimônio líquido mínimo, no valor
de R$XXXX (XXXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais. (Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Nota explicativa: As exigências para a qualificação técnica dependerão do objeto e
do vulto da licitação. Devem ser relacionados em subitens do item 7.3.1 as
características técnicas que serão exigidas nos atestados conforme sugestões nos
campos de edição.
Nota explicativa: a depender do tipo de serviço, podem ser exigidos outros
documentos essenciais
7.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação,
estabelecidas no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho
anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório
da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação,
devidamente registrados na entidade profissional competente (CREA,OAB, CRF,
etc.). Os atestados deverão conter:
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7.3.1.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);
7.3.1.2. Local e data de emissão;
7.3.1.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações;
7.3.1.4. Comprovação de capacidade de prestação de serviços, nos mesmos
moldes e características definidas no Anexo I deste Edital;
7.3.1.5. Período de prestação de serviço;
7.3.1.6. Outros.
7.3.2. Para atendimento do disposto no item 7.3.1.4, é admitido o somatório de
atestados, desde que compatíveis com as característica do objeto da licitação.
7.3.3. Cada atestado deverá demonstrar pelo menos as seguintes parcelas dos
serviços a serem licitados: (definir as parcelas relevantes dos serviços)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Conforme já ressaltado, a Administração poderá dispensar a apresentação de
alguns dos requisitos de qualificação técnica nas licitações de menor valor e
complexidade, de acordo com o vulto e as peculiaridades de cada contratação).
Entretanto, o requisito previsto no inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93, isto é a
comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, será
exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte item:
Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em
plena validade, se for o caso;
O requisito previsto no inciso I do § 1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, isto é, a
comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente profissional de nível
superior ou outro reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes,
será exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro
em entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte
subitem:
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes;
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do
licitante, o sócio, o administrador, o diretor; o empregado devidamente registrado na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços, com contrato
escrito firmado com o licitante, com firma reconhecida;
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Caso o licitante seja cooperativa, a comprovação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela apresentação das
respectivas atas de inscrição;
No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá
ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja
aprovada pela Administração;
Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
Casoo licitante seja cooperativa, a indicação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela relação dos que atendem
aos requisitos técnicos exigidos pela contratação e que executarão o contrato, com
as respectivas atas de inscrição.)
(Caso haja a necessidade de visita técnica do local da execução do serviço, o órgão
deverá incluir os seguintes itens:
Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde
serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas
à sua execução.
A visita técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das (...) horas às (...) horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (...),
(O prazo para a realização da visitatécnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo- se até o dia útil anterior à data prevista para
abertura da licitação.)
(Caso a visita técnica não seja obrigatória, mas apenas facultativa, deverá constar
no edital a seguinte cláusula:
(Ao licitante é facultado de fazer vistoria no local onde os serviços serão prestados,
neste caso deverá emitir Declaração de Responsabilidade pela não realização de
visita técnica.)
7.3.4. Alvará de localização e funcionamento
7.4. DECLARAÇÕES:
7.4.1 Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.4.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no
Anexo III deste Edital.
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7.4.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste
Edital, assinada pelo representante legal da licitante.
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.5.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de
documento dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com
a validade em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade
expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo
com a validade em vigor.
7.5.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.5.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.5.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.5.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante
será inabilitado.
7.5.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.5.4. Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
7.5.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ:
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7.5.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar
de sua expedição.
7.5.6.
Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para
habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do
CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.5.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.5.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também
ser devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO,
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO
OU PESSOA QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR
IMPEDIDO DE CONTINUAR NA SESSÃO.
8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
8.2. DOS LANCES:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em
participar do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
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8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que
estiverem em desacordo.
8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas
condições definidas no item 8.2.4, o pregoeiro selecionará as melhores propostas,
em ordem crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os
preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para
o licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
(Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto
da licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de (INSERIR TIPO).
(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos
licitantes será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja R$XXXXX
(XXXX);
8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o máximo estipulado em
cada planilha para cada item.
8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes
disparidades nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos
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praticados no mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos
preços condizentes com os praticados no mercado.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos
os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro irá proceder com a abertura do
envelope de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências do item
7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender
às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5
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(cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária
regularização.
8.3.6.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3.6.2. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.3. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.3.1. Os documentos comprobatórios da regularidade fiscal da Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual deverão ser
protocolizados no NOME DO ÓRGÃO/ ENTIDADE/ SETOR, ENDEREÇO, no
horário de xxxx às xxxx, por meio de ofício em papel timbrado da empresa e
assinado pelo responsável da empresa, fazendo expressa referência ao número
deste Pregão.
8.3.6.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a
Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.7. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.7.1. Caberá ao Pregoeiro constar na ata da sessão de pregão os novos valores
negociados e todos os itens/lotes da proposta de preços, devendo a tal ata conter a
assinatura do representante legal do licitante ou de seu representante credenciado,
comprometendo-se a cumprir os novos valores negociados.
8.3.7.2. Caso o licitante vencedor não esteja presente no momento da elaboração
da ata da sessão, o licitante enviará no e-mail XXXXXXXXXXXX, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova
proposta de preços, de acordo com os lances ofertados na sessão de lances,
consoante modelo constante do Anexo II deste Edital.
8.3.9. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
8.3.9. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
9 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
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9.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese
será lavrada em ata.
9.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
9.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
9.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
9.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto ao NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de xxxx
às xxxx, ou protocolo postal, com A.R. (Aviso de Recebimento), observados os
prazos previstos no item 9.1.
9.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e-mail para o
endereço xxxxxxx, ou por fax, para o número xxxx, desde que as peças originais
sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 9.1., em uma das formas
previstas no item 9.2.
9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
9.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9
.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
9.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões
ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
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9.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
9.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
9.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do Munícipio.
9.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
10.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11 – DA CONTRATAÇÃO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor poderá ser convocado para firmar o termo de contrato, pelo
Setor de Contratos do MUNICÍPIO.
11.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de
habilitação para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
11.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
11.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço,
não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art. XVI da Lei Federal Nº 10.520/2002.
11.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termo de contrato ou instrumentoequivalente, dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
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11.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
12 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e demais renumeradas)
12.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a .....
(sendo que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor
contratação, em conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da
Federal Nº 8666/93.

do
%,
da
Lei

12.1.1. A garantia prestada será liberada após a execução do contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
12.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
12.1.3. A garantia prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
13 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições de acordo com o TR)
14 –DO REGISTRO DE PREÇOS:
14.1. Homologado o resultado da licitação, o Setor de Contratos do MUNICÍPIO,
respeitada a ordem de classificação, convocará os interessados para assinatura da
Ata de Registro de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação e, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o
compromisso de prestação de serviços terá efeito nas condições estabelecidas na
Ata, nos termos do Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de xxxxxxxxx de 20xx.
(decreto registro de preços)
14.1.1. As licitantes classificadas, se desejarem, poderão registrar os seus preços
na Ata, desde que aceitem prestar os serviços nas mesmas condições e preço da
licitante vencedora do certame.
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14.1.2. A Ata de Registro de Preços será assinada pelo(s) titular do Setor solicitante
(s) solicitante e pela licitante cujos preços forem registrados.
14.1.2.1. Será formalizada uma ata para cada licitante vencedor, bem como para os
licitantes classificados que aceitem fornecer nas mesmas condições e preços do
licitante vencedor, quando ocorrer as hipóteses previstas nos itens 14.2., 14.4. e/ou
14.9.
14.1.3. O prazo de 3 (três) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser renovada, motivadamente, pelo mesmo período.
14.2. A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de
Registro de Preços, se tiver a Supervisão de Licitação conhecimento de fato ou
circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica,
qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida
nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em
ordem crescente de preços.
14.3. A Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador do presente
Pregão para Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a
realizar os serviços nela registrados nem firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo realizar licitações específicas para realização dos serviços de
um ou mais itens/lotes, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em
igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.
14.3.1. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro, quando o Órgão Gerenciador ou qualquer dos outros
órgãos/entidades participantes, optar pela realização do serviço do objeto cujo preço
está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de
Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
14.4. Durante a vigência do Registro de Preços, os órgãos participantes convocarão
os detentores do preço registrado, obedecida a ordem de classificação, a cumprir as
obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços.
14.5. O Órgão Gerenciador poderá avaliar o mercado, e caso vejarelevância
promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará os
novos preços registrados.
14.5.1. Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta final do prestador e aquele vigente no mercado a época do
registro dos preços – equação econômico-financeira.
14.5.2. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas na Imprensa
Oficial do MUNICÍPIO.
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14.6. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado,
o Órgão Gerenciador negociará com o prestador sua redução.
14.6.1. Caso seja frustrada a negociação, o prestador será liberado do compromisso
assumido.
14.7. Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado e a negociação
frustrar, o prestador, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a
autorização de prestação ou a Nota de Empenho, poderá requerer, por escrito, o
cancelamento do registro, devendo anexar comprovantes ao requerimento, tais
como notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes
entre outros, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de
preços.
14.8. Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 14.6.1 e 14.7, o prestador
ficará exonerado da aplicação da penalidade.
14.9. Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 14.6.1 e 14.7, o Órgão
Gerenciador poderá convocar os demais prestadores, na ordem de classificação,
visando igual oportunidade de negociação.
14.10. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à
revogação da Ata de Registro de Preços.
14.11. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será contado a partir da
publicação e não poderá ser superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, nos termos do §3º do art. 15 da Lei Nº 8.666, de 1993.
14.12. Da Ata constarão, também, as obrigações do Órgão Gerenciador, dos órgãos
participantes e do Prestador.
14.13. Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da
data da publicação da Ata, e poderão ser revisados nos casos previstos no item 14.5
e seus subitens 14.5.1 e 14.5.2.
14.14. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à
conta dos recursos consignados no orçamento dos órgãos/entidades participantes
deste registro de preços para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da
Ata de Registro de Preços, a cargo da contratante, cujos programas de trabalho e
elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
14.15. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº.8.666, de
1993, conforme previsão do art. XX do Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de
xxxxxxxxx de 20xx.(decreto registro de preços). Os acréscimos dos quantitativos
poderão ser realizados apenas nos contratos, que obedecem ao disposto no art. 65
da Lei Federal Nº 8.666, de 1993.
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15 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir
toda a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
15.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de <INSERIR PRAZO> dias
corridos da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is),
devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório
de prestação de serviços.
15.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo Fiscal
do Contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
15.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
15.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
15.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA.
15.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária dos órgãos/entidades participantes do Registro de Preços, dos
orçamentos em vigor durante o período de execução do contrato.
15.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
15.5. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar Nº 116/2003 e a Legislação Municipal
aplicável.
15.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
15.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
15.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
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execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados
assumidos pela CONTRATADA.

e

16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
previstas na Instrução Normativa N. XXX/2020, parte integrante do Edital,
independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico XXXXXXXXXX.
17 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
17.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
17.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
17.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer
alterações, conforme previsto no §1º art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
17.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
17.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão. (se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
17.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
17.8.
Este
edital
encontra-se
disponível gratuitamente
no
site XXXXXXXXXXX ou poderá ser obtido NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,
ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, mediante pagamento de R$XXXX (XXXX),
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para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a
apresentação do comprovante de pagamento do documento de arrecadação
municipal, devidamente autenticada por banco credenciado pela MUNICÍPIO
de São José da Lapa para receber tal pagamento.
17.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
17.10. Este Edital possui XXX páginas numeradas, sendo:
17.10.1. Normas da Licitação: páginas XXX a XXX;
17.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas XXX a XXX;
17.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas XXX a XXX;
17.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas XXX a XXX;
17.10.5. Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços: páginas XXX a XXX;
17.10.6. Anexo IV – Minuta de Contrato: páginas XXX a XXX.

São José da Lapa, XXX de XXXXXX

de 20XX.

XXXXXXXXXXXXXXX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/20XX
Ata de Registro de Preços para prestação de serviços que entre si celebram o
MUNICÍPIO de São José da Lapa, por intermédio da XXXXXX e a Empresa
XXXXXX.
Cláusula Primeira – DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
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Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços para futura e
eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <INSERIR OBJETO>, de acordo com as
especificações e detalhamentos do ANEXO I do PREGÃO PRESENCIAL Nº
XXX/20XX que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar
este instrumento, independentemente de transcrição.
2.2. Este instrumento não obriga o Órgão Gerenciador do presente Pregão para
Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a realizar os serviços
nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo
realizar licitações específicas para realização dos serviços de um ou mais item/lote,
obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os
beneficiários do registro terão preferência.
Cláusula Terceira - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
3.1. O preço global da presente Ata é de R$XXXX (XXXX) no qual já estão incluídas
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o(s)
seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

ou por lote:
Item

Especificação

Um Quant

R$ Unt.

R$ Global

Cláusula Quarta – DA VIGÊNCIA:
4.1. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação
do seu extrato na imprensa oficial da MUNICÍPIO de São José da Lapa, nos termos
do art. xx, do Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de xxxxxxxxx de 20xx.(decreto
pregão - SRP).
Cláusula Quinta – DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
5.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao XXXXXXXXX, para avaliar o
mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do
preço e publicar trimestralmente os preços registrados.
Cláusula Sexta - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO:
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6.1. O Órgão Gerenciador solicitará os serviços mediante a emissão da respectiva
ordem de fornecimento/serviço.
6.2. O envio da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço por e-mail, implica na
ciência do prestador quanto ao início do prazo para a entrega das mercadorias/
prestação dos serviços contratados.
6.3. Se o prestador recusar-se a atender à ordem de fornecimento/serviço, poderão
ser convocados os demais prestadores classificados na licitação, respeitados as
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
Cláusula Sétima – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO:
O Prestador obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do Pregão
Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
9.1. DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
9.2. DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima - DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira - DAS ALTERAÇÕES:
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas no art. 65, II, "d" da Lei Federal Nº 8.666/93.
11.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado,
o Órgão Gerenciador negociará com o prestador sua redução.
11.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o prestador, antes de
ser convocado a atender à ordem de fornecimento/serviço, poderá requerer, por
escrito, o cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento comprovantes,
como exemplo notas fiscais de aquisição de matérias-primas e lista de preços de
prestadores, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de
preços.

294

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
Cláusula Décima Segunda - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
12.1. A presente Ata ou o registro de prestador específico poderá ser cancelado de
pleno direito nas seguintes situações:
12.1.1. DO CONTRATANTE:
a) Quando a CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
b) Quando a CONTRATADA não atender à Ordem de Serviço no prazo
estabelecido;
c) Quando a CONTRATADA der causa à rescisão administrativa do contrato
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e
XVII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93;
d) Quando a CONTRATADA não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo
Órgão Gerenciador do Sistema Registro de Preços.
12.1.2. DA CONTRATADA:
a) Mediante solicitação por escrito, antes do pedido de prestação, comprovando
estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
b) Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes
de caso fortuito ou força maior.
12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a CONTRATADA será
informada por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao
processo administrativo da presente Ata.
12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA,
a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, por 2
(duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.
12.4. A solicitação da CONTRATADA para cancelamento dos preços registrados
poderá não ser aceita pelo CONTRATANTE, facultando-se a este a aplicação das
sanções previstas nesta Ata.
12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
CONTRATADA, relativas à prestação de serviços.
12.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal Nº
8.666/93, o CONTRATANTE adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo
diploma legal.
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Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COMA IN N. XXX/2018)
Cláusula Décima Quarta - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula DécimaQuinta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA
ATA:
15.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições da ata e nas hipóteses autorizadas pela Lei
de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
15.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado
no mercado.
15.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas
e justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço,
através de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
15.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da ata.
15.5. É vedado a CONTRATADA interromper os serviços, sendo a referida obrigada
a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de
preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas nesta ata.
15.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
15.7. A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sexta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio
de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
b) É vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Prestação de Serviços decorrente
do presente registro para qualquer operação financeira.
16.2. Qualquer órgão ou entidadeintegrante da Administração Pública Municipal
poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que
manifeste interesse e mediante prévia autorização do Órgão Gerenciador.
16.3. Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta prestação
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
16.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem 16.3 não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.
16.5. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da
adesão a este Registro de Preço.
Cláusula Décima Sétima - DO FORO:
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes desta Ata.
17.2. E por estarem ajustadas, firmam esta Ata em 3 (três) vias, de igual teor.
São José da Lapa, XXXde XXXXX

de 20XX.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
XXX/20XXPAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE GLOBAL
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade pregão presencial, do tipo
(INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO LOCAL,
destinado ao REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços INSERIR
OBJETO, com fornecimento de Mão de obra (e se for o caso, com fornecimento de
material) conforme especificação contida nesse Edital e em seus Anexos.
(O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação:
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;
Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal Nº XXXX, de XX de XXXXXXXXX de
20XX(decreto pregão) e pelo Decreto Municipal Nº XXXX, de XX de XXXXXXXXX
de 20XX. (decreto registro de preços)
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e
Equipe deApoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA
EQUIPE, designados através INSERIR Nº PORTARIA INSERIR DIA DA
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA
do ano de INSERIR ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do site xxxxxxxxxxx e do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer
modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e
seus anexos.
1.1. A abertura da sessão de pregão terá início no dia INSERIR DIA EM
ALGARISMOS de INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM
ALGARISMOS.
1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
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1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da
Lapa, sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações
decorrentes deste Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no
link XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <INSERIR OBJETO> COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA (e se for o caso, com fornecimento de material), conforme
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante do
presente edital.
2.2. São órgãos e entidades participantes do presente Pregão para Registro de
Preços:
a) xxxxxxxxxxxx;
b) xxxxxxxxxxxx;
c) xxxxxxxxxxxx.
2.3. O registro dos preços em Ata de Registro de Preços não gera compromisso de
contratação dos itens/lotes nela registrados por parte do Órgão Gerenciador do
presente Pregão para Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades
participantes, nem de firmar contratações nas quantidades estimadas.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao (a)
Pregoeiro (a), em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxx.
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as
informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de
e- mail, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicados no
endereço xxxxxxxxxx.
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3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º
(quinto) dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a)
Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO,
no horário de xxxx às xxxx, observado os prazos previstos neste ato convocatório,
fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem
necessárias;
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa
apresentação será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.
3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site da MUNICÍPIO de São José da
Lapa por meio do endereço xxxxxxxxxxxx.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a
todas as exigências contidas neste Edital, bem como pessoas físicas aptas
tecnicamente a executarem o objeto desta licitação.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
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4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio11.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.2.6. Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.
4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
4.7. O licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar,
deverá encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os
envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo
com o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e
apresentar recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e
classificada, se for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de INSERIR PRAZO antes do início da sessão pública de realização
do pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento,
junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se,
apresentando cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos
do PL Nº XXX, juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento,
o representante da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos
para credenciamento, os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.
11 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas
neste edital, entende-se que é conveniente a vedaçao
̃ de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em
tela.
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5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será
considerado válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou
representação que contiver poderes para a representação do licitante em licitações
ou em repartições públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A empresa ou pessoa física licitante deverá apresentar declaração dando
ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo
contido no Anexo III deste edital.
5.4. O licitante que se enquadrar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Micro Empreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar Federal Nº
123/06, deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento,
conforme item 5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do
Micro Empreendedor Individual;
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa
de Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual.
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal N° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
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5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens
anteriores deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O
CERTAME, sob pena de não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC Nº
123.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverãoestar devidamente lacrados, sob pena de não credenciamento do
licitante e impossibilidade de participação no certame.
5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
6.1. ENVELOPE 01:
6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação, nos termos deste Edital.
6.1.2.
A
proposta
comercial
IMPRESSA
deverá
ser
elaborada,
PREFERENCIALMENTE SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II
DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB
PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em
uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu
conteúdo.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
CNPJ/CPF:
6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
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6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por
item), sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas
propostas que ofertem apenas um preço.
6.1.6.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida,
(por lote ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar
incluídos todos os custos necessários para a prestação dos serviços objeto da
licitação, bem como materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, transporte, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
6.1.9. Não deverão ser incluídos na Planilha de Custos e Formação de Preços
(modelo anexo deste Edital) os tributos IRPJ e CSLL, em face da proibição contida
no item 9.1 do Acórdão do TCU Nº 950/2007 – Plenário.
6.1.10. A planilha deverá ser instruída com as Notas Explicativas necessárias para o
perfeito entendimento de cada um dos valores que a compõe, se for o caso.
6.1.11. A licitante deverá indicar na proposta de preço, sob sua inteira
responsabilidade, o SINDICATO, o SALÁRIO NORMATIVO vigente e a DATA-BASE
DO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO OU SENTENÇAS
NORMATIVAS que serviram de base para a composição dos preços da proposta.
6.1.12. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7 – DA HABILITAÇÃO:
ENVELOPE 02:
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis.
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA: PARA PESSOA JURÍDICA:
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7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações,
acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.6. Em caso de cooperativas, deverá ser apresentada a seguinte documentação:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na Entidade Estadual,
se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a Ata da Assembleia que o aprovou.
PARA PESSOA FÍSICA:(Nota explicativa: manter apenas caso seja contemplada a
participação de pessoa física).
7.1.7. Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas–CPF,
7.1.8. Cópia de Identidade;
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: PARA PESSOA JURÍDICA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda – CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas
alíneas "a" a "d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
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7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
REGULARIDADE FISCAL DE PESSOA FÍSICA:
7.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.10. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas
alíneas "a" a "d" do Paragrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT.
7.2.12. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS ACIMA SERÃO
DISPENSADOS DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA
HIPÓTESE DE TEREM SIDO APRESENTADOS POR OCASIÃO DE
CREDENCIAMENTO.
7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: USAR A QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA-FINANCEIRA SOMENTE PARA LICITAÇÕES DE GRANDE VULTO
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Nota explicativa: 7.x. Deverão ser excluídos caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterados para atendimento ao objeto da licitação
7.X.1. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §1º do
art. 56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXX (XXXX).(Nota explicativa:
essa garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto
da contratação, em regra.)
7.X.1.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.X.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término
da licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.X.2. Comprovação de possuir capital mínimo oupatrimônio líquido mínimo, no valor
de R$XXXX (XXXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais. (Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(Nota explicativa: As exigências para a qualificação técnica dependerão do objeto e
do vulto da licitação. Devem ser relacionados em subitens do item 7.5.1 as
características técnicas que serão exigidas nos atestadosconforme sugestões nos
campos de edição)
7.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação,
estabelecidas no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho
anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório
da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação,
devidamente registrados na entidade profissional competente (CREA,OAB, CRF
etc.). Os atestados deverão conter:
7.3.1.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);
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7.3.1.2. Local e data de emissão;
7.3.1.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações;
7.3.1.4 Comprovação de capacidade de prestação de serviços, nos mesmos moldes
e características definidas no Anexo I deste Edital;
7.3.1.5. Período de prestação de serviço;
7.3.1.6. Outros.
7.3.2. Para atendimento do disposto no item 7.3.1.4, é admitido o somatório de
atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.
7.3.3. Cada atestado deverá demonstrar pelo menos as seguintes parcelas dos
serviços a serem licitados: (definir as parcelas relevantes dos serviços)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Conforme já ressaltado, a Administração poderá dispensar a apresentação de
alguns dos requisitos de qualificação técnica nas licitações de menor valor e
complexidade, de acordo com o vulto e as peculiaridades de cada contratação).
Entretanto, o requisito previsto no inciso I do art. 30 da Lei Nº 8.666/93, isto é a
comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, será
exigidosempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte item:
Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em
plena validade, se for o caso;
O requisito previsto no inciso I do § 1º do art. 30 da Lei Nº 8.666/93, isto é, a
comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente profissional de nível
superior ou outro reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes,
será exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro
em entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte
subitem:
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes;
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do
licitante, o sócio, o administrador, o diretor; o empregado devidamente registrado na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços, com contrato
escrito firmado com o licitante;
Caso o licitante seja cooperativa, a comprovação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela apresentação das
respectivas atas de inscrição;
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No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá
ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei N° 8.666, de 1993, por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja
aprovada pela Administração;
Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
Casoo licitante seja cooperativa, a indicação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela relação dos que atendem
aos requisitos técnicos exigidos pela contratação e que executarão o contrato, com
as respectivas atas de inscrição.)
(Caso haja a necessidade de visita técnica do local da execução do serviço, o órgão
deverá incluir os seguintes itens:
Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde
serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas
à sua execução.
A visita técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das (...) horas às (...) horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (...),
(O prazo para a realização da visitatécnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo- se até o dia útil anterior à data prevista para
abertura da licitação.)
(Caso a visita técnica não seja obrigatória, mas apenas facultativa, deverá constar
no edital a seguinte cláusula:
(Ao licitante é facultado de fazer vistoria no local onde os serviços serão prestados,
neste caso deverá emitir Declaração de Responsabilidade por não realização de
visita técnica.)
7.3.4. Alvará de localização e Funcionamento
7.4. DECLARAÇÕES:
7.4.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.4.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no
Anexo III deste Edital, assinada pelo representante legal do licitante.
7.4.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste
Edital, assinada pelo representante legal da licitante.
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7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.5.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de
documento dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com
a validade em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade
expirada, deve ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
7.5.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.5.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.5.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.5.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante
será inabilitado.
7.5.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.5.4. Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
7.5.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ/CPF:

7.5.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
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de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar
de sua expedição.
7.5.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.5.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.5.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também
ser devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO,
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO
OU PESSOA QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR
IMPEDIDO DE CONTINUAR NA SESSÃO.
8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
8.2. DOS LANCES:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em
participar do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas
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neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que
estiverem em desacordo.
8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas
condições definidas no item 8.2.4, o pregoeiro selecionará as melhores propostas,
em ordem crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os
preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para
o licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
(Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto
da licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de (INSERIR O TIPO), obtido de acordo com o
Anexo II;
(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos
licitantes será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja R$XXXX
(XXXX);
8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o máximo estipulado em
cada planilha para cada item.
8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes
disparidades nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos
praticados no mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos
preços condizentes com os praticados no mercado.
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8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos
os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro irá proceder com a abertura do
envelope de “HABILITAÇÃO”, para verificação do atendimento às exigências do item
7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.4.5. Ao término dos lances, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante classificada
que oferecer o menor preço a apresentar as Planilhas de Custos e Formação de
Preços, conforme sugestão de modelo constante anexo a este Edital, com os
valores devidamente ajustados ao preço final proposto ou negociado, no prazo de
XXXXX horas (ou dias), contados da data do encerramento da fase de lances.
8.3.4.5.1. Caso sejam solicitadas as planilhas de custos e formação de preços e
havendo recusa na aceitação, o Pregoeiro poderá convocar o fornecedor cuja
proposta ou lance esteja classificado em segundo lugar, a apresentar as Planilhas
de Custos e Formação de Preços nas mesmas condições do item anterior,
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verificando a sua aceitabilidade e procedendo sua habilitação, e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até que uma das propostas preencha
os requisitos para aceitação dispostos no Edital.
8.3.4.6. A licitante classificada com o menor preço aceito pelo Pregoeiro deverá
encaminhar junto com as Planilhas de Custos e Formação de Preços, conforme
sugestão de modelo constante anexo a este Edital, a cópia do Acordo, Convenção
ou Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias profissionais que serviram de base
para a composição dos preços da proposta.
8.3.4.7. Após a análise das Planilhas de Custos e Formação de Preços, se
verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes
detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para
apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender
às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.6. Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das
propostas até o momento, será assegurado às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual o direito de preferência à
contratação, observadas as seguintes regras:
8.3.6.1. O pregoeiro convocará a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o
Micro Empreendedor Individual detentora da melhor proposta dentre aquelas que
estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores
até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente
vencedor, para que apresente novo lance, inferior, ao melhor lance, no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
8.3.6.2. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.3.6.3. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições
habilitatórias da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou o Micro
Empreendedor Individual obedecerá ao procedimento previsto no item 8.3.4.
8.3.6.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária
regularização.
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8.3.6.3.2. Os documentos comprobatórios da regularidade fiscal da Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual deverão ser
protocolizados no NOME DO ÓRGÃO/ ENTIDADE/ SETOR, ENDEREÇO, no
horário de xxxx às xxxx, por meio de ofício em papel timbrado da empresa e
assinado pelo responsável da empresa, fazendo expressa referência ao número
deste Pregão.
8.3.6.3.3. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3.6.3.4. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.3.5. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.3.6. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual regularizar sua
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o
item/lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam
intimados a comparecer na data, horário e local informados para a retomada da
sessão de pregão.
8.3.6.4. Se a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro
Empreendedor Individual não apresentar proposta de preços ou não atender às
exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas
remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.6.1,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.3.6.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a
Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro Empreendedor Individual
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.6.6. Caso não haja Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou o Micro
Empreendedor Individual dentro da situação de empate ficto ou não ocorra a
apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências documentais de
habilitação, será declarado vencedor o licitante originalmente detentor da melhor
oferta.
8.3.6.7. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida
não tiver sido apresentada por Microempresa, por Empresa de Pequeno Porte ou
Micro Empreendedor Individual.
8.3.7. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá
negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço;
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8.3.8. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.8.1. Caberá ao Pregoeiro constar na ata da sessão de pregão os novos valores
negociados e todos os itens/lotes da proposta de preços, devendo a tal ata conter a
assinatura do representante legal do licitante ou de seu representante credenciado,
comprometendo-se a cumprir os novos valores negociados.
8.3.8.2. Caso o licitante vencedor não esteja presente no momento da elaboração
da ata da sessão, o licitante enviará no e-mail XXXXXXXXXXXX, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova
proposta de preços, de acordo com os lances ofertados na sessão de lances,
consoante modelo constante do Anexo II deste Edital.
8.3.9. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
8.3.10. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
9 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
9.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese
será lavrada em ata.
9.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
9.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
9.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
9.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.1.5. O licitantepoderá também apresentar as razões do recurso na sessão
do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os
demais licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo
de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos
autos.
9.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
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junto ao ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, ou
protocolo postal, com A.R. (aviso de recebimento) observados os prazos previstos
no item 9.1.
9.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e-mail para o
endereço xxxxxx, ou por fax para o número xxxxxxxx, desde que as peças originais
sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 9.1., em uma das formas
previstas no item 9.2.
9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
9.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
9.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões
ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
9.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
9.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO.
9.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
10.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11 – DA CONTRATAÇÃO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor poderá ser convocado para firmar o termo de contrato, pelo
Setor de Contratos do MUNICÍPIO.
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11.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de
habilitação para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
11.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
11.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço,
não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme
disposto no art., XVI da Lei Federal nº 10.520/2002.
11.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termode contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
11.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
11.4. O licitante vencedor deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato,
planilha de composição de todos os seus custos unitários e totais, conforme modelo
constante da minuta de contrato anexa a este Edital. Esta planilha vinculará eventual
solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
11.5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
11.5.1. Constituem obrigações:
DO CONTRATANTE:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei Nº 8.666/93, são obrigações
da CONTRATANTE:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato;
a) A fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais de trabalho da mão
de obra da CONTRATADA;
b) A fiscalização da Administração não permitirá que a mão de obra execute tarefas
em desacordo com as preestabelecidas.
II. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas;
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III. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
IV. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do consequente contrato;
V. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
VI. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto
deste, em especial, aplicação de sanções;
VII. Proporcionar a CONTRATADAo acesso às informações e documentos
necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os
serviços serão executados;
VIII. Comunicar via Notificação a CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda
e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução
do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe
aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
IX. Promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado.
DA CONTRATADA:
Além do fornecimento da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços, na
qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta, executar os
serviços conforme especificações do Termo de Referência, Edital e sua Proposta,
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
são obrigações do CONTRATADA:
I. Selecionar, preparar rigorosamente e implantar, imediatamente após o
recebimento da autorização de início dos serviços, a mão de obra nos respectivos
locais indicados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo
impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços conforme estabelecido.
II. Prestar os serviços que compõem o objeto deste contrato, nas condições
estabelecidas pelo Anexo I do Edital, cumprindo as ordens de serviço emitidas pelo
CONTRATANTE, dentro das normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos
serviços e manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE;
III. Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem
prévio assentimento por escrito da CONTRATANTE;
(se for vedar a
subcontratação, alterar a redação)
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IV. Designar, formalmente, preposto para representar a CONTRATADA perante o
CONTRATANTE para orientar a execução do contrato, bem como manter contato
com o fiscal da CONTRATANTE, solicitando as providências que se fizerem
necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações;
IV.I. A designação prevista no item anterior deverá ser feita por escrito, em
documento assinado por representante legal da CONTRATADA, fazendo constar
osdados mínimos necessários do preposto tais como: nome, CPF, carteira de
identidade, registro profissional competente, telefone, fax e e-mail para contatos;
IV.II. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Fiscalização, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança
e Medicina do Trabalho;
V. Apresentar ao Fiscal do contrato no dia útil imediatamente anterior ao do início da
execução dos serviços, cópia da seguinte documentação:
a) Relação de empregados da CONTRATADA que serão utilizados na prestação do
serviço em todas as unidades;
b) Comprovação que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual
(EPI) ou coletiva, se o serviço assim exigir;
c) Cópia do contrato de trabalho;
d) Registro de emprego e cópia das páginas da CTPS atestando contratação;
e) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) comprovando a realização de exames
médicos (admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudança de função);
f) Comprovante de cadastramento de trabalhador no regime do PIS/PASEP;
g) Documento de salário família.
VI. Comunicar a ocorrência de Acidente de Trabalho, em até 48 (quarenta e oito)
horas após a data do ocorrido, se for o caso;
VII. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, no prazo máximo de XX (XXXX) (dias ou horas), os serviços efetuados
em que se verificarem vícios, defeitos, falhas, deficiências ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração,
sem ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo das sanções cabíveis;
VIII. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato, responsabilizando-se
civil e criminalmente por quaisquer danos ou prejuízos causados por ação ou
omissão desses agentes;
VIII.I. Repor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da
respectiva intimação, após a devida comprovação, garantida previamente ampla
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defesa e contraditório, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que
tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;
VIII.II. Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de
sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que
possam surgir em decorrência do evento danoso;
IX. A CONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer obrigação
por inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos;
X. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela
legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda
e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas
normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências
do CONTRATANTE. Caso esta seja chamada a juízo e condenada pela eventual
inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-la
do respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais
e honorários de advogado arbitrados na referida condenação;
XI. Manter o pessoal totalmente uniformizado, identificando-o através de crachás,
empregando na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e treinado;
XII. Substituir no prazo máximo de XX(XXXX) horas, sempre que exigido pela
Fiscalização e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer
empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados
inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da
CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;
XIII. Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de
forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração;
XIV. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas
relativas à segurança dos locais onde serão executados os serviços, bem como às
normas relativas à Medicina do Trabalho;
XV. Apresentar a cada mês, quando da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura,
cópia, acompanhada do original, dos seguintes documentos:
a) Recibo de pagamento, atestando o recebimento de salários mensais e adicionais
de férias, abono pecuniário e, se for o caso, salário família, assinado pelo
empregado conforme artigo 464 da CLT, referente ao mês da fatura;
b) Comprovante de recolhimento do FGTS relativo aos empregados alocados ao
contrato, correspondentes ao mês imediatamente anterior ao da fatura;
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c) Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários relativos aos
empregados alocados ao contrato, correspondentes ao mês imediatamente anterior
ao da fatura;
d) Recibo de aviso de férias (30 dias antes do gozo), do mesmo mês da fatura;
e) Recibo de pagamento do 13º salário (1a. e 2a. parcelas);
XVI. Havendo, eventualmente, a rescisão do contrato de trabalho de um trabalhador,
inclusive em decorrência de término do compromisso de fornecimento com a
Administração, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de
8 (oito) dias úteis, os seguintes documentos:
a) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado, quando
for o caso;
b) Documento que comprove a concessão de aviso prévio trabalhado ou indenizado;
c) Pedido de Demissão, quando for o caso;
d) Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa (CD) e do Requerimento de
Seguro Desemprego, nas hipóteses em que o trabalhador possa fazer jus ao
respectivo benefício;
e) Cópia da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social;
f) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para comprovação da realização
do exame médico demissional.
XVII. Considerando tratar-se de serviço com fornecimento de mão de obra, a
CONTRATADA obriga-se ainda a:
a) Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, social e sindical dos profissionais
alocados, inclusive no que se refere à jornada de trabalho;
b) Manter atualizadas as carteiras de Trabalho dos empregados, comprovando esta
obrigação quando solicitado pelo Fiscal do contrato;
c) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE;
d) Manter durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas
para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os
comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista.
12 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas)
12.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a .....%, (sendo
que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor da contratação,
em conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei Federal Nº
8666/93.
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12.1.1. A garantia prestada será liberada após a execuçãodo contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
12.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
12.1.3. A garanta prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
13 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições de acordo com o TR)
14 –DO REGISTRO DE PREÇOS:
14.1. Homologado o resultado da licitação, o Setor de Contratos do MUNICÍPIO,
respeitada a ordem de classificação, convocará os interessados para assinatura da
Ata de Registro de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação e, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o
compromisso de prestação de serviços terá efeito nas condições estabelecidas na
Ata, nos termos do Decreto Municipal Nº xxxx, de xx de xxxxxxxxx de 20xx.
(decreto registro de preços)
14.1.1. As licitantes classificadas, se desejarem, poderão registrar os seus preços
na Ata, desde que aceitem prestar os serviços nas mesmas condições e preço da
licitante vencedora do certame.
14.1.2. A Ata de Registro de Preços será assinada pelo(s) titular do setor(s)
solicitante e pela licitante cujos preços forem registrados.
14.1.2.1. Será formalizada uma ata para cada licitante vencedor, bem como para os
licitantes classificados que aceitem fornecer nas mesmas condições e preços do
licitante vencedor, quando ocorrer as hipóteses previstas nos itens 14.2., 14.4. e/ou
14.9.
14.1.3. O prazo de 3 (três) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser renovada, motivadamente, pelo mesmo período.
14.2. A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de
Registro de Preços, se tiver a Supervisão de Licitaçãoconhecimento de fato ou
circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica,
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qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida
nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em
ordem crescente de preços.
14.3. A Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador do presente
Pregão para Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a
realizar os serviços nela registrados nem firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo realizar licitações específicas para realização dos serviços de
um ou mais item/lote, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade
de condições, os beneficiários do registro terão preferência.
14.3.1. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro, quando o Órgão Gerenciador ou qualquer dos outros
órgãos/entidades participantes, optar pela realização do objeto cujo preço está
registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de
Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
14.4. Durante a vigência do Registro de Preços, os órgãos participantes convocarão
os detentores do preço registrado, obedecida a ordem de classificação, a cumprir as
obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços.
14.5. O Órgão Gerenciador poderá avaliar o mercado, e caso veja relevância
promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará os
novos preços registrados.
14.5.1. Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta final do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do
registro dos preços – equação econômico-financeira.
14.5.2. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas na Imprensa
Oficial do MUNICÍPIO.
14.6. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado,
o Órgão Gerenciador negociará com o prestador sua redução.
14.6.1. Caso seja frustrada a negociação, o prestador será liberado do compromisso
assumido.
14.7. Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado e a negociação
frustrar, o prestador, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a
autorização de prestação ou a Nota de Empenho, poderá requerer, por escrito, o
cancelamento do registro, devendo anexar comprovantes ao requerimento, tais
como notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes
entre outros, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de
preços.
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14.8. Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 14.6.1 e 14.7, o prestador
ficará exonerado da aplicação da penalidade.
14.9. Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 14.6.1 e 14.7, o Órgão
Gerenciador poderá convocar os demais prestadores, na ordem de classificação,
visando igual oportunidade de negociação.
14.10. Não havendo êxito nas negociações, o Órão Gerenciador procederá à
revogação da Ata de Registro de Preços.
14.11. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será contado a partir da
publicação e não poderá ser superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, nos termos do §3º do art. 15 da Lei Nº 8.666, de 1993.
14.12. Da Ata constarão, também, as obrigações do Órgão Grerenciador, dos
órgãos participantes e do Prestador.
14.13. Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da
data da publicação da Ata, e poderão ser revisados nos casos previstos no item 14.5
e seus subitens 14.5.1 e 14.5.2.
14.14. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à
conta dos recursos consignados no orçamento dos órgãos/entidades participantes
deste registro de preços para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da
Ata de Registro de Preços, a cargo da contratante, cujos programas de trabalho e
elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
14.15. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666, de
1993, conforme previsão do art. xx do Decreto Municipal Nºxxx, de xx de xxxxxxx
de 20xx.(decreto registro de preços). Os acréscimos dos quantitativos poderão ser
realizados apenas nos contratos, que obedecem ao disposto no art. 65 da Lei
Federal Nº 8.666, de 1993.
15 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir
toda a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
15.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de INSERIR PRAZO dias corridos
da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente
conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório de prestação
de serviços.
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15.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal
do contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
15.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
15.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
15.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA.
15.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária dos órgãos/entidades participantes do Registro de Preços, dos
orçamentos em vigor durante o período de execução do contrato.
15.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
15.5. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar Nº 116, de 2003, e Legislação Municipal
aplicável.
15.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
15.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
15.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
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previstas na Instrução Normativa N. XXX/2020, parte integrante do Edital,
independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico XXXXXXXXXXX.
17 - DA REPACTUAÇÃO:
(Nota explicativa: se não for serviços contínuos ou serviços cuja duração não
ultrapasse doze meses, retirar este item)
17.1. Para a repactuação do preço do contrato,deverá ser observada a Lei Nº
8.666/93 e ainda os seguintes critérios:
17.1.1. Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, que será contado a partir da
data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a
data do acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa ou
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela
do custo da contratação for decorrente de mão-de-obra e estiver vinculado às database destes instrumentos.
17.1.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a
partir da data da última repactuação ocorrida.
17.2. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica, da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços, conforme modelo anexo
a este Edital e do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa que
fundamenta a repactuação.
17.2.1. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o
reconhecimento deste perante a Administração, a partir do 3º (terceiro) dia da data
do depósito, e desde que devidamente registrado, no órgão regional do Ministério do
Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a data da
assinatura do instrumento de aditamento de prorrogação contratual subsequente,
conforme determinado nos Acórdãos TCU Nº 1.827/2008 e 1.828/2008, do Plenário,
caso em que serão reconhecidos os efeitos financeiros desde a data estabelecida
no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o
salário da categoria profissional, observada a periodicidade anual.
17.2.2. No caso previsto no subitem anterior, o pagamento retroativo deverá ser
concedido exclusivamente para os itens/lotes que motivaram a retroatividade, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
17.2.3. Se a CONTRATADA não exercer de forma tempestiva seu direito à
repactuação, no prazo estabelecido neste item, e, por via de consequência, firmar o
instrumento de aditamento de renovação do contrato sem pleitear a respectiva
repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em relação ao último
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
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17.2.4. Nas situações abaixo relacionadas, o contrato poderá ser
prorrogado/renovado e o instrumento de aditamento da prorrogação/renovação
poderá conter cláusula, por solicitação da CONTRATADA, acompanhada das
devidas justificativas, desde que não tenha dado causa para o descumprimento do
prazo estabelecido neste item para solicitação de repactuação, ou por interesse da
Administração, devidamente justificado prevendo a possibilidade de repactuação
pretérita com efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário da categoria
profissional:
a) O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido depositado até a data
da prorrogação Contratual.
b) O acordo ou convenção coletiva de trabalho for depositado, ou procedido à
solicitação de repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso
em que o processamento da repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a
prorrogação.
c) Qualquer outra situação em que a CONTRATADA, comprovadamente, não tiver
dado causa para que a solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo
estabelecido neste item, ou que haja interesse da Administração.
17.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
17.4. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se:
I. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração.
II. As particularidades do contrato em vigência.
III. O novo acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa das
categorias profissionais.
IV. A nova planilha com a variação dos custos apresentada.
V. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes.
VI. A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
17.5. A decisão sobre o pedido de repactuação será feita no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos.
17.5.1. O prazo estabelecido neste subitem ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
contratante para a comprovação da variação dos custos.
17.5.2. O órgão ou entidade CONTRATANTE poderá realizar diligências para
conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.
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17.6. A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade
da contratação mais vantajosa.
17.7. Reconhecido o direito da CONTRATADA à repactuação, será lavrado
instrumento de aditamento ao contrato vigente.
18 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
18.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
18.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
18.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer alterações,
conforme previsto no §1º art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
18.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
18.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o serviço objeto
do pregão. (se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
18.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
18.8. Este
edital
encontra-se
disponível
gratuitamente
no
site xxxxxxxxxx ou poderá ser obtido NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,
ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, mediante pagamento de R$XXXX (XXX),
para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a
apresentação do comprovante de pagamento do documento de arrecadação
municipal, devidamente autenticada por banco credenciado pela MUNICÍPIO de São
José da Lapa para receber tal pagamento.
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18.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
18.10. Este Edital possui XXX páginas numeradas, sendo:
18.10.1. Normas da Licitação: páginas XXX a XXX;
18.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas XXX a XXX;
18.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas XXX a XXX;
18.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas XXX a XXX;
18.10.5. Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços: páginas XXX a XXX;
18.10.6. Anexo V – Minuta de Contrato: páginas XXX a XXX.
São José da Lapa, XXX de XXXXXX de 20XX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/20XX
Ata de Registro de Preços para prestação de serviços com fornecimento de mão de
obra (e se for o caso, com fornecimento de material) que entre si celebram o
MUNICÍPIO de São José da Lapa, por intermédio da XXXXX e a Empresa XXXXXX.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços para futura
e eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <INSERIR OBJETO> COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (e se for o caso, com fornecimento de
material), de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
2.2. Este instrumento não obriga o Órgão Gerenciador do presente Pregão para
Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a realizarem os
serviços nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas,
podendo realizar licitações específicas para realização dos serviços de um ou mais
item/lote, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de
condições, os beneficiários do registro terão preferência.
Cláusula Terceira - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
3.1. O preço global da presente Ata é de R$XXXX (XXXX) no qual já estão incluídas
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o(s)
seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global
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ou por lote:
Item

Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

Cláusula Quarta - DA VIGÊNCIA:
4.1. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação
do seu extrato na imprensa oficial da MUNICÍPIO de São José da Lapa, nos termos
do art. xx, do Decreto Municipal Nº xxx, de xx de xxxxxx de 20xx. (decreto registro
preços)
Cláusula Quinta - DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
5.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao XXXXXXXXXXXXXX, para
avaliar o mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao
ajustamento do preço e publicar trimestralmente os preços registrados.
Cláusula Sexta - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO:
6.1. O Órgão Gerenciador solicitará os serviços mediante a emissão da respectiva
ordem de fornecimento/serviço.
6.2. O envio da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço por e-mail, implica na
ciência do prestador quanto ao início do prazo para a entrega das mercadorias/
prestação dos serviços contratados.
6.3. Se o prestador recusar-se a atender à ordem de fornecimento/serviço, poderão
ser convocados os demais prestadores classificados na licitação, respeitados as
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
Cláusula Sétima - LOCAL E DA EXECUÇÃO:
A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
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9.1. DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
9.2. DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima - DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira – DAS ALTERAÇÕES:
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas no art. 65, II, "d" da Lei Federal Nº 8.666/93.
11.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado,
o Órgão Gerenciador negociará com o prestador sua redução.
11.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, a CONTRATADA,
antes de ser convocada a atender à Ordem de Fornecimento/Serviço, poderá
requerer, por escrito, o cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento
comprovantes, como exemplo notas fiscais de aquisição de matérias-primas e lista
de preços de prestadores, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de
Registro de preços.
Cláusula Décima Segunda - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
12.1. A presente Ata ou o registro de prestador específico poderá ser cancelado de
pleno direito nas seguintes situações:
12.1.1. DO CONTRATANTE:
a) Quando a CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
b) Quando a CONTRATADA não atender a Ordem de Serviço no prazo
estabelecido;
c) Quando a CONTRATADA der causa à rescisão administrativa do contrato
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e
XVII do art. 78 da Lei federal Nº 8.666/93;
d) Quando a CONTRATADA não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo
Órgão Gerenciador do Sistema Registro de Preços.
12.1.2. DA CONTRATADA:
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a) Mediante solicitação por escrito, antes do pedido de prestação, comprovando
estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
b) Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes
de caso fortuito ou força maior.
12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a CONTRATADA será
informada por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao
processo administrativo da presente Ata.
12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA,
a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, por 2
(duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.
12.4. A solicitação da CONTRATADA para cancelamento dos preços registrados
poderá não ser aceita pelo CONTRATANTE, facultando-se a este a aplicação das
sanções previstas nesta Ata.
12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
CONTRATADA, relativas à prestação de serviços.
12.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal Nº
8.666/93, o CONTRATANTE adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo
diploma legal.
Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN N. XXX/2020)
Cláusula Décima Quarta - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Quinta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA
ATA:
15.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições da ata e nas hipóteses autorizadas pela Lei
de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
15.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado
no mercado.
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15.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas
e justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço,
através de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
15.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da ata.
15.5. É vedado a CONTRATADA interromper os serviços, sendo a referida obrigada
a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de
preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas nesta ata.
15.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
15.7. A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
15.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sexta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio
de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
b) É vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Prestação de Serviços decorrente
do presente registro para qualquer operação financeira.
16.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da AdministraçãoPública Municipal
poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que
manifeste interesse e mediante prévia autorização do Órgão Gerenciador.
16.3. Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta prestação
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
16.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem 16.3 não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.
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16.5. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da
adesão a este Registro de Preço.
Cláusula Décima Sétima - DO FORO:
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes desta Ata.
17.2. E porestarem ajustadas, firmam esta Ata em 3 (três) vias, de igual teor.
São José da Lapa, XXX de XXXXX de 20XX.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

EDITAL DE LICITAÇÃO
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE GLOBAL
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE, realizará a licitação na modalidade pregão presencial, do tipo
(INSERIR O TIPO), em sessão pública, no NOME E ENDEREÇO DO LOCAL,
destinado ao REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços INSERIR
OBJETO, com fornecimento de Mão de obra (e se for o caso, com fornecimento de
material) conforme especificação contida nesse Edital e em seus Anexos.
(O órgão deverá escolher um entre os seguintes tipos de licitação:
a) Menor preço por item;
b) Menor preço global;
Este pregão será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal Nº XXXX, de XX de XXXXXXXXX de
20XX(decreto pregão) e pelo Decreto Municipal Nº XXXX, de XX de XXXXXXXXX
de 20XX. (decreto registro de preços)
Este procedimento licitatório será EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, em
conformidade e atendendo ao disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº
123/2006 e suas alterações.
O pregão será realizado pelo Pregoeiro INSERIR NOME DO PREGOEIRO, e
Equipe de Apoio constituída pelos seguintes servidores: INSERIR NOMES DA
EQUIPE, designados através INSERIR Nº PORTARIA/ INSERIR DIA DA
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA
do ano de INSERIR ANO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do site XXXXXXXXX e do quadro deavisos da Prefeitura quaisquer
modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e
seus anexos.
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1.1. A abertura da sessão de pregão teráinício no dia INSERIR DIA EM
ALGARISMOS de INSERIR MÊS EXTENSO de 20xx,às INSERIR A HORA EM
ALGARISMOS.
1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da
Lapa, sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações
decorrentes deste Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no
link XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <INSERIR OBJETO> COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA (e se for o caso, com fornecimento de material), conforme
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante do
presente edital.
2.2. São órgãos e entidades participantes do presente Pregão para Registro de
Preços:
a) xxxxxxxxxxxx;
b) xxxxxxxxxxxx;
c) xxxxxxxxxxxx.
2.3. O registro dos preços em Ata de Registro de Preços não gera compromisso de
contratação ou realização dos serviços nos itens/lotes nela registrados por parte do
Órgão Gerenciador do presente Pregão para Registro de Preços, e de outros
órgãos/entidades participantes, nem de firmar contratações nas quantidades
estimadas.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao (a)
Pregoeiro (a), em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail xxxxxxxxxxxxxx.
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3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as
informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de
e- mail, no prazomáximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicados no
endereço XXXXXXXXX.
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º
(quinto) dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao (a)
Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO,
no horário de xxxx às xxxx, observado os prazos previstos neste ato
convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que
se fizerem necessárias;
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa
apresentação será até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.
3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no site da MUNICÍPIO de São José da
Lapa por meio do endereço xxxxxxxxxxx.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a
todas as exigências contidas neste Edital.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
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4.2.2. Estiveremsuspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio12.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.2.6. Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.
4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatório.
4.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
4.7. O licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar,
deverá encaminhar ao Setor de Licitação, dentro do prazo estipulado neste edital, os
envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo
com o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e
apresentar recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e
classificada, se for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de INSERIR PRAZO antes do início da sessão pública de realização
do pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento,
junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar
12 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas
neste edital, entende-se que é conveniente a vedaçao
̃ de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em
tela.
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deste certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se,
apresentando cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos
do PL Nº XXX, juntamente com o instrumento de credenciamento. Neste momento,
o representante da empresa ou o credenciado entregará, junto com os documentos
para credenciamento, os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente
lacrados, sob pena de não participação do certame.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo III deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. Será
considerado válido, para fins de credenciamento, o instrumento de mandato ou
representação que contiver poderes para a representação do licitante em licitações
ou em repartições públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste
edital.
5.4. O licitante que se enquadrar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Micro Empreendedor Individual, nos termos das Lei Complementar Federal Nº
123/06, deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento,
conforme item 5.1, com a apresentação de:
5.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do
Micro Empreendedor Individual;
5.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro
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Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa
de Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual.
5.4.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal n° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.4.4. As declarações, documentos ou certidões de que tratam os subitens
anteriores deverão ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O
CERTAME, sob pena de não poder usufruir dos benefícios da LC Nº 123.
5.5. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
5.6. No momento do credenciamento, os envelopes de proposta e de habilitação
deverãoestar devidamente lacrados, sob pena de não credenciamento do
licitante e impossibilidade de participação no certame.
5.7. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
6.1. ENVELOPE 01:
6.1.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada em
formato impresso, sob pena de desclassificação, nos termos deste Edital.
6.1.2.
A
proposta
comercial
IMPRESSA
deverá
ser
elaborada,
PREFERENCIALMENTE SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II
DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB
PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em
uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de seu
conteúdo.
6.1.3. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
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ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
CNPJ:
6.1.4. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por
item), sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas
propostas que ofertem apenas um preço.
6.1.6.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
6.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade
exigida,(por lote ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas
parte do objeto.
6.1.8. Nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão
estar incluídos todos os custos necessários para a prestação dos serviços objeto da
licitação, bem como materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, transporte, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
6.1.9. Não deverão ser incluídos na Planilha de Custos e Formação de Preços
(modelo anexo deste Edital) os tributos IRPJ e CSLL, em face da proibição contida
no item 9.1 do Acórdão do TCU Nº 950/2007 – Plenário.
6.1.10. A planilha deverá ser instruída com as Notas Explicativas necessárias para o
perfeito entendimento de cada um dos valores que a compõe, se for o caso.
6.1.11. A licitante deverá indicar na proposta de preço, sob sua inteira
responsabilidade, o SINDICATO, o SALÁRIO NORMATIVO vigente e a DATA-BASE
DO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO OU SENTENÇAS
NORMATIVAS que serviram de base para a composição dos preços da proposta.
6.1.12. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7 – DA HABILITAÇÃO:
ENVELOPE 02:
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Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos documentos
rasurados ou ilegíveis.
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações,
acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda – CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas
alíneas "a" a "d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/1991;
7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
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Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
7.2.8. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS 7.1.1., 7.1.1.1., 7.1.3. E 7.1.6.
SERÃO DISPENSADOS DE APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA
HIPÓTESE DE TEREM SIDO APRESENTADOS
POR OCASIÃO DE
CREDENCIAMENTO.
7.X. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: USAR A QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA-FINANCEIRA SOMENTE PARA LICITAÇÕES DE GRANDE VULTO
(Nota explicativa: 7.x. Deverão ser excluídos caso não haja necessidade de tais
exigências ou alterados para atendimento ao objeto da licitação)
7.X.1. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §1º do
art. 56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXXX (XXXX).(Nota explicativa:
essa garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto
da contratação, em regra.)
7.X.1.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.X.1.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término
da licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.X.2. Comprovação de possuir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, no
valor de R$XXXX (XXXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais. (Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(Nota explicativa: As exigências para a qualificação técnica dependerão do objeto e
do vulto da licitação. Devem ser relacionados em subitens do item 7.3.1 as
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características técnicas que serão exigidas nos atestados conforme sugestões nos
campos de edição)
7.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação,
estabelecidas no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho
anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório
da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação,
devidamente registrados na entidade profissional competente (CREA,OAB, CRF
etc.). Os atestados deverão conter:
7.3.1.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);
7.3.1.2. Local e data de emissão;
7.4.1.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações;
7.3.1.4 Comprovação de capacidade de prestação de serviços, nos mesmos moldes
e características definidas no Anexo I deste Edital;
7.3.1.5. Período de prestação de serviço;
7.3.1.6. Outros.
7.3.2. Para atendimento do disposto no item 7.3.1.4, é admitido o somatório de
atestados, desde que compatíveis com as característica do objeto da licitação.
7.3.3. Cada atestado deverádemonstrar pelo menos as seguintes parcelas dos
serviços a serem licitados: (definir as parcelas relevantes dos serviços)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Conforme já ressaltado, a Administração poderá dispensar a apresentação de
alguns dos requisitos de qualificação técnica nas licitações de menor valor
ecomplexidade, de acordo com o vulto e as peculiaridades de cada
contratação)
Entretanto, o requisito previsto no inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93, isto é a
comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, será
exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro em
entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte item:
Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em
plena validade, se for o caso;
O requisito previsto no inciso I do § 1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, isto é, a
comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente profissional de nível
superior ou outro reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes,
346

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
será exigido sempre e apenas quando a atividade estiver subordinada ao registro
em entidade profissional respectiva. Nesta hipótese, necessário incluir o seguinte
subitem:
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes;
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do
licitante, o sócio, o administrador, o diretor; o empregado devidamente registrado na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços, com contrato
escrito firmado com o licitante;
Caso o licitante seja cooperativa, a comprovação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela apresentação das
respectivas atas de inscrição;
No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá
ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja
aprovada pela Administração;
Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
Casoo licitante seja cooperativa, a indicação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á pela relação dos que atendem
aos requisitos técnicos exigidos pela contratação e que executarão o contrato, com
as respectivas atas de inscrição.)
(Caso haja a necessidade de visita técnica do local da execução do serviço, o órgão
deverá incluir os seguintes itens:
Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde
serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas
à sua execução.
A visita técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das (...) horas às (...) horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (...),
(O prazo para a realização da visita técnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo- se até o dia útil anterior à data prevista para
abertura da licitação.)
(Caso a visita técnica não seja obrigatória, mas apenas facultativa, deverá constar
no edital a seguinte cláusula:
(Ao licitante é facultado de fazer vistoria no local onde os serviços serão prestados,
neste caso deverá emitir Declaração de Responsabilidade por não realização de
visita técnica.)
7.3.4. Alvará de localização e Funcionamento
7.4. DECLARAÇÕES:
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7.4.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.4.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no
Anexo III deste Edital, assinada pelo representante legal do licitante.
7.4.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste
Edital, assinada pelo representante legal da licitante.
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.5.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de
documento dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com
a validade em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade
expirada, deve ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
7.5.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.5.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.5.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.5.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante
será inabilitado.
7.5.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.5.4. Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao
Pregoeiro, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, em envelope indevassável,
fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados no preâmbulo deste Edital.
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7.5.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ:
7.5.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar
de sua expedição.
7.5.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; ou
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.5.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.5.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também
ser devidamente consularizados.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO:
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão presencial.
8.1.1. A PARTIR DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, FICA PROIBIDO
O USO DE CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, PREGOEIRO,
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO
OU PESSOA QUE ESTEJA PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR
IMPEDIDO DE CONTINUAR NA SESSÃO.
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8.1.2. SERÁ PERMITIDO O USO DO CELULAR POR PARTE DOS LICITANTES
APENAS NA FASE DE LANCES, MEDIDANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PREGOEIRO.
8.2. DOS LANCES:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em
participar do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo
feita a sua conferência e posterior rubrica.
8.2.3. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que
estiverem em desacordo.
8.2.4. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas
condições definidas no item 8.2.4, o pregoeiro selecionará as melhores propostas,
em ordem crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os
preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a definição da
ordem de apresentação dos lances será feita por sorteio.
8.2.6. As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva,
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos e decrescentes.
8.2.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para
o licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado,
para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.8. Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, poderá
ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo
máximo para sua formulação.
8.3. DO JULGAMENTO:
(Nota explicativa: Deve-se eleger o critério de julgamento, de acordo com o objeto
da licitação. O mais usual é o de MENOR PREÇO OFERTADO, mas outras formas
devem ser avaliadas. Ex: MAIOR DESCONTO – sobre tabela de peças de veículos)
8.3.1. O critério de julgamento será o de (INSERIR O TIPO).
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(Nota explicativa: Quando o critério de julgamento for o de MENOR PREÇO POR
ITEM, deverão ser excluídos os itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3)
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta cotada pelos
licitantes será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja R$XXXXX
(XXXX);
8.3.1.2. O critério de aceitabilidade do preço unitário será o máximo estipulado em
cada planilha para cada item.
8.3.1.3. Verificada a proposta de menor preço global, mas com grandes
disparidades nos preços unitários, manifestamente inexequíveis ou superiores aos
praticados no mercado, será negociado com o licitante vencedor do certame novos
preços condizentes com os praticados no mercado.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.2.1. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos
os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.3.1. No julgamento dos (itens e/ou lotes), o Pregoeiro deverá encerrar a fase de
lances em relação a TODOS os (itens e/ou lotes), antes de proceder à abertura dos
envelopes de habilitação. (retirar a cláusula quando for julgado apenas 01 item/lote)
8.3.4. Aceita a oferta de menor preço, o pregoeiro irá proceder com a abertura do
envelope de “HABILITAÇÃO”, para verificação do atendimento às exigências do item
7.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, o valor final
negociado que não atender as exigências fixadas neste Edital, apresentar preços
superfaturados, ou ainda manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
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8.3.4.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.4.4. Ao término dos lances, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante classificada
que oferecer o menor preço a apresentar as Planilhas de Custos e Formação de
Preços, conforme sugestão de modelo constante anexo a este Edital, com os
valores devidamente ajustados ao preço final proposto ou negociado, no prazo de
XXXXX horas (ou dias), contados da data do encerramento da fase de lances.
8.3.4.4.1. Caso sejam solicitadas as planilhas de custos e formação de preços e
havendo recusa na aceitação, o Pregoeiro poderá convocar o fornecedor cuja
proposta ou lance esteja classificado em segundo lugar, a apresentar as Planilhas
de Custos e Formação de Preços nas mesmas condições do item anterior,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo sua habilitação, e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até que uma das propostas preencha
os requisitos para aceitação dispostos no Edital.
8.3.4.5. A licitante classificada com o menor preço aceito pelo Pregoeiro deverá
encaminhar junto com as Planilhas de Custos e Formação de Preços, conforme
sugestão de modelo constante anexo a este Edital, cópia do Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias profissionais que serviram de base
para a composição dos preços da proposta.
8.3.4.6. Após a análise das Planilhas de Custos e Formação de Preços, se
verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes
detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para
apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender
às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária
regularização.
8.3.6.1. Os documentos comprobatórios da regularidade fiscal da Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual deverão ser
protocolizados no NOME DO ÓRGÃO/ ENTIDADE/ SETOR, ENDEREÇO, no
horário de xxxx às xxxx, por meio de ofício em papel timbrado da empresa e
assinado pelo responsável da empresa, fazendo expressa referência ao número
deste Pregão.
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8.3.6.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3.6.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
8.3.6.3.1. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
8.3.6.3.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa, a
Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual regularizar sua
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o
item/lote específico. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam
intimados a comparecer na data, horário e local informados para a retomada da
sessão de pregão.
8.3.6.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a
Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.7. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.7.1. Caberá ao Pregoeiro constar na ata da sessão de pregão os novos valores
negociados e todos os itens/lotes da proposta de preços, devendo a tal ata conter a
assinatura do representante legal do licitante ou de seu representante credenciado,
comprometendo-se a cumprir os novos valores negociados.
8.3.7.2. Caso o licitante vencedor não esteja presente no momento da elaboração
da ata da sessão, o licitante enviará no e-mail XXXXXXXXXX, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova
proposta de preços, de acordo com os lances ofertados na sessão de lances,
consoante modelo constante do Anexo II deste Edital.
8.3.8. Durante a sessão será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
8.3.9. Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas
serão devolvidos ao término da sessão do pregão.
9 – DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
9.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote/item qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese
será lavrada em ata.
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9.1.1. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido.
9.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
9.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões.
9.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.1.5. O licitante poderátambém apresentar as razões do recurso na sessão do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto ao ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário dexxxx às xxxx, ou
protocolo postal, com A.R. (aviso de recebimento) observados os prazos previstos
no item 9.1.
9.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e-mail para o
endereço xxxxxx, ou por fax para o número xxxxxx, desde que as peças originais
sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 9.1., em uma das formas
previstas no item 9.2.
9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
9.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
9.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões
ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
9.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
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9.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO.
9.8. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO”
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
10.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11 – DA CONTRATAÇÃO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor poderá ser convocado para firmar o termo de contrato, pelo
Setor de Contratos do MUNICÍPIO.
11.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de
habilitação para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
11.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
11.1.3. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o
licitante deverá manter sua últimaproposta registrada, podendo negociar este
preço, não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa,
conforme disposto no art. XVI da Lei Federal Nº 10.520/2002.
11.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar otermo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
11.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
11.4. O licitante vencedor deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato,
planilha de composição de todos os seus custos unitários e totais, conforme modelo
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constante da minuta de contrato anexa a este Edital. Esta planilha vinculará eventual
solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
11.5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
11.5.1. Constituem obrigações:
DO CONTRATANTE:
Além das obrigações resultantesda
obrigações da CONTRATANTE:

observância

da

Lei

Nº

8.666/93,

são

I. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato;
a) A fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais de trabalho da mão
de obra da CONTRATADA;
b) A fiscalização da Administração não permitirá que a mão de obra execute tarefas
em desacordo com as preestabelecidas.
II. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas;
III. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
IV. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do consequente contrato;
V. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
VI. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto
deste contrato, em especial, aplicação de sanções;
VII.
Proporcionar a CONTRATADA o acesso às informações e documentos
necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os
serviços serão executados;
VIII. Comunicar via Notificação a CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda
e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução
do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe
aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
IX. Promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado.
DA CONTRATADA:
Além do fornecimento da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços, na
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qualidade e quantidadeespecificadas nos termos de sua proposta, executar os
serviços conforme especificações do Termo de Referência, Edital e sua Proposta,
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
são obrigações do CONTRATADA:
I. Selecionar, preparar rigorosamente e implantar, imediatamente após o
recebimento da autorização de início dos serviços, a mão de obra nos respectivos
locais indicados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo
impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços conforme estabelecido.
II. Prestar os serviços que compõem o objeto deste contrato, nas condições
estabelecidas pelo Anexo I do Edital, cumprindo as ordens de serviço emitidas pelo
CONTRATANTE, dentro das normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos
serviços e manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE;
III. Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem
prévio assentimento por escrito da CONTRATANTE; (se for vedar a subcontratação,
alterar a redação)
IV. Designar, formalmente, preposto para representar a CONTRATADA perante o
CONTRATANTE para orientar a execução do contrato, bem como manter contato
com o fiscal da CONTRATANTE, solicitando as providências que se fizerem
necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações;
IV.I. A designação prevista no item anterior deverá ser feita por escrito, em
documento assinado por representante legal da CONTRATADA,fazendo constar os
dados mínimos necessários do preposto tais como: nome, CPF, carteira de
identidade, registro profissional competente, telefone, fax e e-mail para contatos;
IV.II. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Fiscalização, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança
e Medicina do Trabalho;
V. Apresentar ao Fiscal do contrato no dia útil imediatamente anterior ao do início da
execução dos serviços, cópia da seguinte documentação:
a) Relação de empregados da CONTRATADA que serão utilizados na prestação do
serviço em todas as unidades;
b) Comprovação que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual
(EPI) ou coletiva, se o serviço assim exigir;
c) Cópia do contrato de trabalho;
d) Registro de emprego e cópia das páginas da CTPS atestando contratação;
e) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) comprovando a realização de exames
médicos (admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudança de função);
f) Comprovante de cadastramento de trabalhador no regime do PIS/PASEP;
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g) Documento de salário família.
VI. Comunicar a ocorrência de Acidente de Trabalho, em até 48 (quarenta e oito)
horas após a data do ocorrido, se for o caso;
VII. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, no prazo máximo de XX (XXXX) (dias ou horas), os serviços efetuados
em que se verificarem vícios, defeitos, falhas, deficiências ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração,
sem ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo das sanções cabíveis;
VIII. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato, responsabilizando-se
civil e criminalmente por quaisquer danos ou prejuízos causados por ação ou
omissão desses agentes;
VIII.I. Repor, no prazo máximo de XX (XXXXX) dias úteis contados a partir da
respectiva intimação, após a devida comprovação, garantida previamente ampla
defesa e contraditório, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que
tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;
VIII.II. Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de
sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que
possam surgir em decorrência do evento danoso;
IX. A CONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer obrigação
por inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos;
X. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela
legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda
e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas
normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências
do CONTRATANTE.
Caso esta seja chamada a juízo e condenada pela eventual inobservância das
normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-la do respectivo
desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e honorários
de advogado arbitrados na referida condenação;
XI. Manter o pessoal totalmente uniformizado, identificando-o através de crachás,
empregando na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e treinado;
XII. Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido
pela Fiscalização e independentemente de qualquer justificativa por parte desta,
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qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da
CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;
XIII. Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de
forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração;
XIV. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas
relativas à segurança dos locais onde serão executados os serviços, bem como às
normas relativas à Medicina do Trabalho;
XV. Apresentar a cada mês, quando da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura,
cópia, acompanhada do original, dos seguintes documentos:
a) Recibo de pagamento, atestando o recebimento de salários mensais e adicionais
de férias, abono pecuniário e, se for o caso, salário família, assinado pelo
empregado conforme artigo 464 da CLT, referente ao mês da fatura;
b) Comprovante de recolhimento do FGTS relativo aos empregados alocados ao
contrato, correspondentes ao mês imediatamente anterior ao da fatura;
c) Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários relativos aos
empregados alocados ao contrato, correspondentes ao mês imediatamente anterior
ao da fatura;
d) Recibo de aviso de férias (30 dias antes do gozo), do mesmo mês da fatura;
e) Recibo de pagamento do 13º salário (1a. e 2a. parcelas);
XVI. Havendo, eventualmente, a rescisão do contrato de trabalho de um trabalhador,
inclusive em decorrência de término do compromisso de fornecimento com a
Administração, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de
8 (oito) dias úteis, os seguintes documentos:
a) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado, quando
for o caso;
b) Documento que comprove a concessão de aviso prévio trabalhado ou indenizado;
c) Pedido de Demissão, quando for o caso;
d) Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa (CD) e do Requerimento de
Seguro Desemprego, nas hipóteses em que o trabalhador possa fazer jus ao
respectivo benefício;
e) Cópia da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social;
f) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para comprovação da realização
do exame médico demissional.
XVII. Considerando tratar-se de serviço contínuo com fornecimento de mão de obra,
a CONTRATADA obriga-se ainda a:
a) Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, social e sindical dos profissionais
alocados, inclusive no que se refere à jornada de trabalho;
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b) Manter atualizadas as carteiras de Trabalho dos empregados, comprovando esta
obrigação quando solicitado pelo Fiscal do contrato;
c) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE;
d) Manter durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas
para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os
comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista.
12 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e demais renumeradas)
12.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a .....%, (sendo
que o limite de garantia poderá ser de 5% ou 10%), sobre o valor da contratação,
em conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei Federal Nº
8666/93.
12.1.1. A garantia prestada seráliberada após a execução do contrato, conforme
dispõe o §4° do art. 56 da Lei Federal Nº 8666/93.
12.1.2. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a
contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a
adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas.
12.1.3. A garantia prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas
obrigações decorrentes da contratação, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.
13 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições de acordo com o TR)
14 – DO REGISTRO DE PREÇOS:
14.1. Homologado o resultado da licitação, o Setor de Contratos do MUNICÍPIO,
respeitada a ordem de classificação, convocará os interessados para assinatura da
Ata de Registro de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação e, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o
compromisso de prestação de serviços terá efeito nas condições estabelecidas na
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Ata, nos termos do Decreto Municipal Nº xxx, de xx de xxxxx de 20xx. (decreto
registro de preços)
14.1.1. As licitantes classificadas, se desejarem, poderão registrar os seus preços
na Ata, desde que aceitem prestar os serviços nas mesmas condições e preço da
licitante vencedora do certame.
14.1.2. A Ata de Registro de Preços será assinada pelo(s) titular do Setor(s)
solicitante e pela licitante cujos preços forem registrados.
14.1.2.1. Será formalizada uma ata para cada licitante vencedor, bem como para os
licitantes classificados que aceitem fornecer nas mesmas condições e preços do
licitante vencedor, quando ocorrer as hipóteses previstas nos itens 14.2., 14.4. e/ou
14.9.
14.1.3. O prazo de 3 (três) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser renovada, motivadamente, pelo mesmo período.
14.2. A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de
Registro de Preços, se tiver a Supervisão de Licitação conhecimento de fato ou
circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica,
qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida
nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em
ordem crescente de preços.
14.3. A Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador do presente
Pregão para Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a
realizar os serviços nela registrados nem firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo realizar licitações específicas para realização de um ou mais
itens/lotes, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de
condições, os beneficiários do registro terão preferência.
14.3.1. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro, quando o Órgão Gerenciador ou qualquer dos outros
órgãos/entidades participantes, optar pela realização objeto cujo preço está
registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de
Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
14.4. Durante a vigência do Registro de Preços, os órgãos participantes convocarão
os detentores do preço registrado, obedecida a ordem de classificação, a cumprir as
obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços.
14.5. O Órgão Gerenciador poderá avaliar o mercado, e caso veja relevância
promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará os
novos preços registrados.
14.5.1. Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
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constante da proposta final do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do
registro dos preços – equação econômico-financeira.
14.5.2. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas na Imprensa
Oficial do MUNICÍPIO.
14.6. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado,
o Órgão Gerenciador negociará com o fornecedor sua redução.
14.6.1. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
14.7. Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado e a negociação
frustrar, o prestador, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a
autorização de prestação ou a Nota de Empenho, poderá requerer, por escrito, o
cancelamento do registro, devendo anexar comprovantes ao requerimento, tais
como notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes
entre outros, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de
preços.
14.8. Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 14.6.1 e 14.7, o prestador
ficará exonerado da aplicação da penalidade.
14.9. Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 14.6.1 e 14.7, o Órgão
Gerenciador poderá convocar os demais prestadores, na ordem de classificação,
visando igual oportunidade de negociação.
14.10. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à
revogação da Ata de Registro de Preços.
14.11. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será contado a partir da
publicação e não poderá ser superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, nos termos do §3º do art. 15 da Lei nº. 8.666, de 1993.
14.12. Da Ata constarão, também, as obrigações do Órgão Gerenciador, dos órgãos
participantes e do Prestador.
14.13. Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da
data da publicação da Ata, e poderão ser revisados nos casos previstos no item 14.5
e seus subitens 14.5.1 e 14.5.2.
14.14. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à
conta dos recursos consignados no orçamento dos órgãos/entidades participantes
deste registro de preços para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da
Ata de Registro dePreços, a cargo da contratante, cujos programas de trabalho
e elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
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14.15. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº. 8.666, de
1993, conforme previsão do art. xx do Decreto Municipal Nºxxxx, de xx de
xxxxxxxxx de 20xx.(decreto registro de preços). Os acréscimos dos quantitativos
poderão ser realizados apenas nos contratos, que obedecem ao disposto no art. 65
da Lei Federal Nº 8.666, de 1993.
15 – DO PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir
toda a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
15.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de <INSERIR PRAZO> dias
corridos da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is),
devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório
de prestação de serviços.
15.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal
do contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
15.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
15.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
15.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA, bem como da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, obrigatoriamente acompanhada das seguintes
comprovações:
I. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota
fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução
contratual, nominalmente identificados, quando se tratar de mão-de-obra
diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços
continuados;
II. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.
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15.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária dos órgãos/entidades participantes do Registro de Preços, dos
orçamentos em vigor durante o período de execução do contrato.
15.4. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
15.5. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar Nº116, de 2003, e Legislação Municipal
aplicável.
15.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
15.7. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
15.8. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções
previstas na Instrução Normativa N. XXX/2020, parte integrante do Edital,
independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico XXXXXXXXX.
17. DA REPACTUAÇÃO:
(Nota explicativa: se não for serviços contínuos ou serviços cuja duração não
ultrapasse doze meses retirar este item)
17.1. Para a repactuação do preço do contrato, deverá ser observada a Lei Nº
8.666/93 e ainda os seguintes critérios:
17.1.1. Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, que será contado a partir da
data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a
data do acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa ou
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela
do custo da contratação for decorrente de mão-de-obra e estiver vinculado às database destes instrumentos.
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17.1.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a
partir da data da última repactuação ocorrida.
17.2. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica, da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços, conforme modelo anexo
a este Edital e do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa que
fundamenta a repactuação.
17.2.1. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o
reconhecimento deste perante a Administração, a partir do terceiro dia da data do
depósito, e desde que devidamente registrado, no órgão regional do Ministério do
Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a data da
assinatura do instrumento de aditamento de prorrogação contratual subsequente,
conforme determinado nos Acórdãos TCU Nºs 1.827/2008 e 1.828/2008, do
Plenário, caso em que serão reconhecidos os efeitos financeiros desde a data
estabelecida no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa
que alterou o salário da categoria profissional, observada a periodicidade anual.
17.2.2. No caso previsto no subitem anterior, o pagamento retroativo deverá ser
concedido exclusivamente para os itens/lotes que motivaram a retroatividade, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
17.2.3. Se a CONTRATADA não exercer de forma tempestiva seu direito à
repactuação, no prazo estabelecido neste item, e, por via de consequência, firmar o
instrumento de aditamento de renovação do contrato sem pleitear a respectiva
repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em relação ao último
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
17.2.4. Nas situações abaixo relacionadas, o contrato poderá ser
prorrogado/renovado e o instrumento de aditamento da prorrogação/renovação
poderá conter cláusula, por solicitação da CONTRATADA, acompanhada das
devidas justificativas, desde que não tenha dado causa para o descumprimento do
prazo estabelecido neste item para solicitação de repactuação, ou por interesse da
Administração, devidamente justificado prevendo a possibilidade de repactuação
pretérita com efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário da categoria
profissional:
a) O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido depositado até a data
da prorrogação Contratual.
b) O acordo ou convenção coletiva de trabalho for depositado, ou procedido à
solicitação de repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso
em que o processamento da repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a
prorrogação.
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c) Qualquer outra situação em que a CONTRATADA, comprovadamente, não tiver
dado causa para que a solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo
estabelecido neste item, ou que haja interesse da Administração.
17.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.
17.4. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se:
I. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração.
II. As particularidades do contrato em vigência.
III. O novo acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa das
categorias profissionais.
IV. A nova planilha com a variação dos custos apresentada.
V. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes.
VI. A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
17.5. A decisão sobre o pedido de repactuação será feita no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos.
17.5.1. O prazo estabelecido neste subitem ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
contratante para a comprovação da variação dos custos.
17.5.2. O órgão ou entidade CONTRATANTE poderá realizar diligências para
conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.
17.6. A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade
da contratação mais vantajosa.
17.7. Reconhecido o direito da CONTRATADA à repactuação, será lavrado
instrumento de aditamento ao contrato vigente.
18 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
18.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
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18.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO.
18.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer alterações,
conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
18.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
18.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o serviço objeto
do pregão. (se for permitir a subcontratação, retirar essa cláusula)
18.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
18.8. Este
edital
encontra-se
disponível gratuitamente
no site
xxxxxxxxxxx ou poderá ser obtido NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,
ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, mediante pagamento de R$XXX (XXXX),
para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a
apresentação do comprovante de pagamento do documento de arrecadação
municipal, devidamente autenticada por banco credenciado pela MUNICÍPIO
de São José da Lapa para receber tal pagamento.
18.9. As cláusulas editalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
18.10. Este Edital possui XXX páginas numeradas, sendo:
18.10.1. Normas da Licitação: páginas XXX a XXX;
18.10.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas XXX a XXX;
18.10.3. Anexo II – Proposta Comercial: páginas XXX a XXX;
18.10.4. Anexo III – Modelos de Declarações: páginas XXX a XXX;
18.10.5. Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços: páginas XXX a XXX;
18.10.6. Anexo V – Minuta de Contrato: páginas XXX a XXX.
São José da Lapa, XX de XXXXXXXX de 20XX.

XXXXXXXXXXXXXX
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/20XX
Ata de Registro de Preços para prestação de serviços com fornecimento de mão de
obra (e se for o caso, com fornecimento dematerial) que entre si celebram o
MUNICÍPIO de São José da Lapa, por intermédio da XXXX e a Empresa XXXXX.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços para futura
e eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <INSERIR OBJETO> COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (e se for o caso, com fornecimento de
material), de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
2.2. Este instrumento não obriga o Órgão Gerenciador do presente Pregão para
Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a realizar os serviços
nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo
realizar licitações específicas para realização dos serviços de um ou mais item/lote,
obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os
beneficiários do registro terão preferência.
Cláusula Terceira - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
3.1. O preço global da presente Ata é de R$XXXX (XXXX) no qual já estão incluídas
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o(s)
seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global
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ou por lote:
Item

Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

Cláusula Quarta - DA VIGÊNCIA:
4.1. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação
do seu extrato na imprensa oficial da MUNICÍPIO de São José da Lapa, nos termos
do art. xx, do Decreto Municipal nº. xxxx, de xx de xxxxxxxx de 20xx. (decreto
pregão - SRP)
Cláusula Quinta - DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
5.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao XXXXXXXXXXX, para avaliar o
mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do
preço e publicar trimestralmente os preços registrados.
Cláusula Sexta - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO:
6.1. O Órgão Gerenciador solicitará os serviços mediante a emissão da respectiva
ordem de fornecimento/serviço.
6.2. O envio da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço por e-mail, implica na
ciência do prestador quanto ao início do prazo para a entrega das mercadorias/
prestação dos serviços contratados.
6.3. Se o prestador recusar-se a atender à ordem de fornecimento/serviço, poderão
ser convocados os demais prestadores classificados na licitação, respeitados as
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
Cláusula Sétima - LOCAL E DA EXECUÇÃO:
A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
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9.1. DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
9.2. DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima – DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira – DAS ALTERAÇÕES:
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas no art. 65, II, "d" da Lei Federal Nº 8.666/93.
11.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado,
o Órgão Gerenciador negociará com o prestador sua redução.
11.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o prestador, antes de
ser convocado a atender a Ordem de Serviços, poderá requerer, por escrito, o
cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento comprovantes, como
exemplo notas fiscais de aquisição de matérias-primas e lista de preços de
prestadores, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de
preços.
Cláusula Décima Segunda – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
12.1. A presente Ata ou o registro de prestador específico poderá ser cancelado de
pleno direito nas seguintes situações:
12.1.1. DO CONTRATANTE:
a) Quando a CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
b) Quando a CONTRATADA não atender à Ordem de Serviço no prazo
estabelecido;
c) Quando a CONTRATADA der causa à rescisão administrativa do contrato
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e
XVII do art. 78 da Lei federal Nº 8.666/93;
d) Quando a CONTRATADA não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo
MUNICÍPIO.
12.1.2. DA CONTRATADA:
a) Mediante solicitação por escrito, antes do pedido de prestação, comprovando
estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
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b) Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes
de caso fortuito ou força maior.
12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a CONTRATADA será
informada por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao
processo administrativo da presente Ata.
12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA,
a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, por
duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.
12.4. A solicitação da CONTRATADA para cancelamento dos preços registrados
poderá não ser aceita pelo CONTRATANTE, facultando-se a este a aplicação das
sanções previstas nesta Ata.
12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades a
CONTRATADA, relativas à prestação de serviços.
12.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal Nº
8.666/93, o CONTRATANTE adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo
diploma legal.
Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN. N. XXX/2020)
Cláusula Décima Quarta - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
CláusulaDécima Quinta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
DA ATA:
15.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições da ata e nas hipóteses autorizadas pela Lei
de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
15.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado
no mercado.
15.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas
e justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço,
através de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
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15.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da ata.
15.5. É vedado a CONTRATADAinterromper o serviço, sendo a referida obrigada
a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de
preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas nesta ata.
15.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
15.7. A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
15.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sexta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio
de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
b) É vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Prestação de Serviços decorrente
do presente registro para qualquer operação financeira.
16.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Municipal
poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que
manifeste interesse e mediante prévia autorização do Órgão Gerenciador.
16.3. Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta prestação
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
16.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem 16.3 não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.
16.5. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da
adesão a este Registro de Preço.
Cláusula Décima Sétima - DO FORO:
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17.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes desta Ata.
17.2. Epor estarem ajustadas, firmam esta Ata em 3 (três) vias, de igual
teor.
São José da Lapa, XXX de XXXXX

de 20XX.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

MINUTA DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO – INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO E RESPECTIVA MINUTA CONTRATUAL
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EDITAL DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020
1 – PREÂMBULO:
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O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA-MG, por intermédio da NOME
DO ÓRGÃO/ENTIDADE, torna público o Edital de CHAMADA PÚBLICA PARA O
CREDENCIAMENTO Nº XX/20XX com fundamento nos artigos 30, 196 a 200 da
Constituição Federal/88, Lei Federal nº 8.080/90, (Se for credenciamento para
serviços que NÃO estejam no âmbito do SUS, retirar a menção a essas normas) art.
25 da Lei Federal nº 8.666/963, e pelas condições estabelecidas neste edital e seus
anexos, cujo objeto é <INSERIR OBJETO>, em conformidade com o Edital e seus
Anexos.
A CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO será realizada pela COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) constituída pelos seguintes servidores:
INSERIR NOMES DA EQUIPE, membros da Comissão, designados pela INSERIR
Nº PORTARIA INSERIR DIA MÊS E ANO DA PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA/PORTARIA.
Os interessados em participar da CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
deverão acompanhar diariamente através do site xxxxxxxxxx e do quadro de avisos
da Prefeitura quaisquer modificações decorrentes de esclarecimentos ou
impugnações do presente Edital e seus Anexos.
A CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO será realizada a partir de XXX
de XXX de 20XX, NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário
de XXX as XXX horas.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
A relação dos documentos necessários para habilitação, bem como o Edital do
Termo de Credenciamento estarão disponíveis no site XXXXXXXXXXX
A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da
Lapa, sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações
decorrentes deste Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no
link XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 - OBJETO:
2.1. O presente Edital objetiva a CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
de
pessoa(s)jurídica(s)
ou
física(s)
para
FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE<INSERIR
OBJETO>, em conformidade com o presente Edital e seus Anexos.
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3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes a CHAMADA PÚBLICA PARA
CREDENCIAMENTO, poderão ser realizados por qualquer pessoa, inclusive pelas
empresas interessadas em credenciar-se e deverão ser enviados ao Presidente da
CPL, em até 02 (dois) dias úteis antes da data final para o recebimento dos
envelopes.
3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Presidente da
CPL por escrito, por meio do e-mail XXXXXX.
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ/CPF, Nome/Razão Social e nome do representante) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Presidente da CPL, por escrito, por
meio de e-mail, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicadas no
endereço XXXXXXXXXXX
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º
(quinto) dia útil antes da data final fixada para a entrega dos envelopes, cabendo ao
Presidente da CPL, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Presidente da CPL no prazo de até o 2º (segundo) dia útil contado da abertura do
Credenciamento, que deverá ser protocolizado junto ao NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de XXXXXX às XXXXXX
horas, observado os prazos previstos neste ato convocatório, fundamentando o
alegado e se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias.
3.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Presidente da CPL no site da MUNICÍPIO de São
José da Lapa por meio do endereço XXXXXXXXXXX
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os
interessados em participar do Credenciamento.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
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estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar do certame os interessados comprovadamente do ramo
correlacionado ao objeto deste Credenciamento, que satisfaçam as condições
exigidas no presente edital e seus anexos, bem como pessoas físicas aptas
tecnicamente a executarem o objeto deste Credenciamento.
4.2. Não poderão participar do presente credenciamento as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio13.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.2.6. Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.
4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatório.
4.6. A participação neste credenciamento implica aceitar todas as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
13 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas
neste edital, entende-se que é conveniente a vedaçao
̃ de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em
tela.
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5 - DO CREDENCIAMENTO:
5.1. Os interessados deverão apresentar em envelope fechado, devidamente
lacrado e protocolizado no NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,ENDEREÇO,
no horário de XXXXXX às XXXXXX horas, sua proposta e documentos de
habilitação.
5.2. Os envelopes serão recebidos de segunda a sexta-feira no horário de
XXXXXXàs XXXXXX horas, cuja parte externa dos envelopes deverá constar a
seguinte identificação:
ENVELOPE - 01: PROPOSTA
Razão Social/Nome:
CNPJ/CPF:
Endereço completo:
À Comissão Permanente de Licitação
Chamada Pública para o Credenciamento Nº XX/20XX
ENVELOPE - 02: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social/Nome:
CNPJ/CPF:
Endereço completo:
À Comissão Permanente de Licitação
Chamada Pública para o Credenciamento Nº XX/20XX

6 - DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO E SEU JULGAMENTO:
ENVELOPE 01:
6.1. A proposta comercial deverá ser elaborada, PREFERENCIALMENTE
SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DESTE EDITAL, COM
TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES,
SOB
PENA
DE
DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em uma via,
com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo
representante legal da empresa ou pessoa física, sem emendas, acréscimos,
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito
dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata compreensão de
seu conteúdo e apresentando dentro do envelope 01, devidamente LACRADO.
6.1.1. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
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6.2. A proposta apresentada de forma incompleta, rasurada ou em desacordo com o
estabelecido neste Edital e seus anexos será desclassificada.
6.3. As propostas deverão indicar quais os procedimentos/serviços constantes do
Anexo II que os interessados desejam prestar.
7 - DA HABILITAÇÃO:
ENVELOPE 02:
Para fins de Contratação será exigida da empresa credenciada comprovação das
condições de habilitação consignadas nesse Edital e seus Anexos, não sendo
aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(eis) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresárias ou cooperativas e, no caso de sociedade de
ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
7.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.5. Em caso de cooperativas, deverá ser apresentada a seguinte documentação:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual se
houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a Ata da Assembleia que o aprovou.
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PARA PESSOA FÍSICA:
(Nota explicativa: manter apenas caso seja contemplada a participação de pessoa
física)
7.1.6. Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
7.1.7. Cópia de Identidade;
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: PARA PESSOA JURÍDICA:
7.2.1. Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda – CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas
alíneas "a" a "d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
entidade, mediante apresentação de Certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
PARA PESSOA FÍSICA:
7.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
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7.2.10. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas
alíneas "a" a "d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(Nota explicativa: As exigências para a qualificação técnica dependerão do objeto do
credenciamento. Devem ser relacionados em subitens do item 7.3.1 as
características técnicas que serão exigidas nos atestados, conforme sugestões nos
campos de edição)
7.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação,
estabelecidas no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho
anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório
da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação. Os
atestados deverão conter:
7.3.1.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);
7.3.1.2. Local e data de emissão;
7.3.1.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e aassinatura do responsável pela
veracidade das informações;
7.3.1.4 Comprovação de capacidade de prestação de serviços, nos mesmos moldes
e características definidas no Anexo I deste Edital;
(Nota explicativa: a depender do tipo de fornecimento, podem ser exigidos outros
documentos essenciais, como o Alvará Sanitário, Registro na ANVISA etc)
7.3.2. Cada atestado deverá demonstrar pelo menos as seguintes parcelas do
serviço a ser credenciado (definir as parcelas relevantes do fornecimento)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.3.3. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
todos serão inabilitados.
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7.3.4. Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderão
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

ser

7.4. Alvará de localização e funcionamento
7.4. DECLARAÇÕES:
7.4.1. Declaração de que a empresa não é declarada inidônea para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido noAnexo IV deste Edital.
7.4.2. Declaração de quea empresa não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (anos) anos,
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido noAnexo
IV deste Edital.
7.4.3. Declaração de que a empresa cumpre plenamente todos os requisitos de
habilitação conforme modelo contido noAnexo IV deste Edital.
7.4.4. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste
Edital, assinada pelo representante legal da licitante.
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.5.1. O interessado que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido
pela MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de
documento dele constante, exigido para este Credenciamento, desde que o CRC
esteja com a validade em vigor. Caso o documento constante do CRC esteja com a
validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento
novo com a validade em vigor.
7.5.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
Credenciamento, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.5.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia ou ainda em publicação feita em veículo
de imprensa apropriado, sendo vedado a autenticação de cópia de outra cópia
reprográfica, mesmo que autenticada.
7.5.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do
Credenciamento nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões
constitui meio legal de prova.
7.5.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
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não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, a empresa
será inabilitada.
7.5.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação da empresa.
7.5.4. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar
de sua expedição.
7.5.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome da empresa e, obrigatoriamente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
b) Se a empresa for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se a empresa for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação
deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.5.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
7.5.7.1. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também
ser devidamente consularizados.
8 - DO JULGAMENTO:
8.1. A Comissão Permanente de Licitação analisará os documentos referentes à
habilitação das empresas participantes do Credenciamento.
8.1.1. Serão credenciadas e contratadas todos que cumprirem os requisitos do
Edital e seus anexos.
8.1.2. Considerar-se-á habilitada todos que apresentarem corretamente toda a
documentação exigida;
8.2. A inabilitação importa em perda do direito de credenciamento;
8.3. Encerrado o procedimento de credenciamento, o aviso do resultado será
publicado na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO.
8.4. Será realizado um sorteio, em ato público, a ser previamente marcado pela
Supervisão de Licitação para definir a ordem de classificação dos credenciados.
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(Nota explicativa: a depender do credenciamento, essa cláusula é desnecessária,
tais como credenciamento de prestadores de serviços a serem demandados
diretamente pelo usuário (ex: alguns serviços de saúde, pagamento de guias de
arrecadação municipal etc).
9 - DOS RECURSOS:
9.1. Os interessados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação
na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, para recorrer do resultado do Credenciamento.
9.1.1. Os recursos deverão ser apresentados por escrito e protocolizados junto ao
NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx
horas.
9.1.2. Os demais classificados serão intimados a apresentar contrarrazões no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista dos autos.
9.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto aoNOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR/ENDEREÇO, no horário de xxxx às
xxxx, ou protocolo postal, com A.R. (Aviso de Recebimento), observados os prazos
previstos no item 9.1.
9.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por email para o
endereço xxxxxxx, ou por fax, para o número xxxx, desde que as peças originais
sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 9.1., em uma das formas
previstas no item 9.2.
9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao Presidente,
que poderá:
9.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
9.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões
ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
9.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
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9.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
imprensa oficial do MUNICÍPIO.
10 – DA CONTRATAÇÃO:
10.1. Todos os representantes legais dos credenciados serão convocados para
firmar o Termo de Contrato, pelo Setor de Contratos do MUNICÍPIO.
10.1.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos
termos do art. 57, II da Lei 8.666/93.(somente para serviços)
10.2. Os credenciados deverão comprovar a manutenção das condições de
habilitação para assinar o Termo de Contrato.
10.3. A ordem de classificação indicará o credenciado para qual será encaminhado
a primeira solicitação de procedimento, recebida após o início da vigência dos
Contratos e assim por diante.
10.4. Após todos os credenciados forem contemplados com uma solicitação de
procedimento, repetir-se-á os encaminhamentos, seguindo a ordem de classificação.
(Nota explicativa: a depender do credenciamento, essas cláusulas são
desnecessárias, tais como credenciamento de prestadores de serviços a serem
demandados diretamente pelo usuário (ex: alguns serviços de saúde, pagamento de
guias de arrecadação municipal etc).
11 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: (somente para serviços)
11.1. Os serviços serão executados em conformidade com o Anexo I, dentro dos
melhores padrões, normas vigentes e atualizadas e com o necessário rigor técnico
que a natureza dos serviços requer.
12 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Nota explicativa: Inserir de acordo com o Termo de Referência
12.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Nota explicativa: Inserir de acordo com o Termo de Referência
12.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
12.2.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital
e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
12.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
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12.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
12.2.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
12.2.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma
do contrato;
12.2.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidaspela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Credenciamento.
13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO:
Nota Explicativa: adaptar de acordo com o contido no TR. Se necessário, excluir
toda a cláusula e copiar a cláusula correspondente do TR
13.1. O valor estimado é de R$ XXXX (escrever por extenso) para a contratação do
presente Credenciamento.
13.2. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de até <INSERIR PRAZO> da data
do recebimento da Nota de Empenho com base na(s) Nota(s) Fiscal(is),
devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE e no respectivo relatório
de prestação de serviços.
13.2.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo Fiscal
do Contrato, conforme definido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
13.2.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pela CONTRATANTE.
13.2.3. Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos da
CONTRATADA e número da nota de empenho sob pena de não realização do
pagamento até a informação dos mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
13.3. Para que os pagamentos possam ser efetuados, a CONTRATADA deverá
apresentar, junto a nota fiscal de produtos/serviços, a seguinte documentação:
- Documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;
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- Relatório de Prestação de Serviços, devidamente atestado e aprovado pelo
responsável pela fiscalização do Contrato.
13.4. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s): <INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO>
13.5. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
13.6. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar Nº 116, de 2003, e legislação municipal
aplicável.
13.7. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
13.8. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
‘13.9. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
14.1. A recusa do credenciado em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame de qualquer
credenciante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato
caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação
das sanções previstas na Instrução Normativa N. XXX/2020, parte integrante do
Edital, independente de transcrição e disponível no endereço eletrônico
XXXXXXXXXXX.
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1. Este Edital e seus anexos deverão ser lidos e interpretados na íntegra e após
encaminhamento da proposta e documentos de habilitação não serão aceitas
alegações de desconhecimento.
15.2. É facultado ao Presidente da CPL ou à Autoridade Superior em qualquer fase
do Credenciamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
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instrução do processo e a aferição do credenciado, bem como solicitar a elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
15.3. O objeto do contrato decorrente do presente Credenciamento poderá sofrer
alterações, conforme previsto no art. 65 da Lei Nº 8.6666/93.
15.4. O Presidente da CPL no julgamento das propostas e da habilitação poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
15.5. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestação dos
serviços deste Credenciamento. (se for permitir a subcontratação, retirar essa
cláusula)
15.6. O presente Credenciamento somente será revogado por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
15.7. Este
edital
encontra-se
disponível
gratuitamente
no
site: xxxxxxxxxxx
ou poderá ser obtido no INSERIR NOME DO ÓRGÃO E
ENDERECÇO, no horário de xxxx às xxxx horas mediante pagamento de R$XXXXX
(XXXXX), para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a
apresentação do comprovante de pagamento do documento de arrecadação
municipal devidamente autenticada por banco credenciado pela MUNICÍPIO de São
José da Lapa para receber tal pagamento.
15.8. Este Edital possui xx páginas numeradas, sendo:
15.8.1. Normas do Credenciamento: páginas xx a xx;
15.8.2. Anexo I - Termo de Referência: páginas xx a xx;
15.8.3. Anexo II - Tabela de Valores: páginas xx a xx; ( inserir modelo do
MUNICÍPIO)
15.8.4. Anexo III - Relação e Quantidade de Serviços a serem Ofertados pelo
Prestador (proposta): páginaxx a xx; ( inserir modelo do MUNICÍPIO)
15.8.5. Anexo IV - Modelos de Declarações: páginas xx a xx;
15.8.5. Anexo V - Minuta de Contrato: páginas xx a xx.
São José da Lapa-MG, XX de XXXXXXX de 20XX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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MINUTA DO CONTRATO N.º XXX/20XX
Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o MUNICÍPIO de São José
da Lapa, por intermédio da XXXXX e a Empresa XXXXXX.
Contrato originário do Credenciamento por Inexigibilidade de Licitação Nº
XXX/20XX, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <INSERIR OBJETO>
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda – DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE <INSERIR
OBJETO> de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do
CREDENCIAMENTO Nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais renumeradas Caso seja permitida a subcontratação, essa
cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que especifiquem seus limites
e/ou condições, de acordo com o TR)
Cláusula Quarta - DO PREÇO:
4.1. O preço global do presente contrato é de R$XXXX (XXXX) no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo
o(s) seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global
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ou por lote:
Item

Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

Cláusula Quinta - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sexta - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Oitava - DA GARANTIA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Nona – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
<INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO>
Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
10.1. DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
10.2. DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Primeira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN. N. XXX/2020)
Cláusula Décima Segunda - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Cláusula Décima Terceira – DA VIGÊNCIA:
13.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da
sua assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por
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períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do
inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2. Na hipótese de o Contrato ultrapassar o prazo de vigência de 12 (doze)
meses, contados a partir da data da apresentação das propostas, os valores serão
corrigidos pelo IPCA/IBGE ou outro índice que vier a substitui-lo.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Quinta – DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá
ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições da ata e nas hipóteses autorizadas pela Lei
de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado
no mercado.
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16.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas
e justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço,
através de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da ata.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper os serviços, sendo a referida obrigada
a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de
preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas nesta ata.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sexta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(Nota explicativa: o item 16.2. deverá ser excluído caso seja permitida a
subcontratação)
16.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da
CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
16.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
pregão.
Cláusula Décima Sétima - DA PUBLICAÇÃO:
17.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CláusulaDécima Oitava - DO FORO:
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

392

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
18.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 3 (três) vias, de igual
teor.
São José da Lapa, XXX de XXXXXXX de 20XX.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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MINUTAS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE TOMADA DE
PREÇOS/CONCORRÊNCIA E RESPECTIVA MINUTA CONTRATUAL

EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS/CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. XXX/XXX
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PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO
PREÇO/MELHOR TÉCNICA

POR

ITEM/POR

LOTE/GLOBAL/TÉCNICA

E

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
DIA:

XX/XX/20XX

HORAS: XX:00 (XXXXXXX horas)

ABERTURA DA SESSÃO
DIA:

XX/XX/2020

HORAS: XX:00 (XXXXXXX horas)
LOCAL: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de São José da Lapa, situada
na Praça Pedro Firmino Barbosa, 176, Centro, CEP 33.350-000.

CONSULTAS AO EDITAL: Cópia deste Edital encontra-se disponível na sala da
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 12h às 18h, ao custo de R$
XX,00 (XXXXXXX reais) referente às cópias reprográficas. O acesso ao Edital
poderá ser realizado através do endereço eletrônico: www.saojosedalapa.mg.gov.br
(->Publicações Oficiais -> Licitações) As empresas que retirarem o Edital pelo Site
da Prefeitura ficam dispensadas do pagamento.
ESCLARECIMENTOS: e-mail: licitacao2@saojosedalapa.mg.gov.br, fax: (31)
2010-1122.

EDITAL DE LICITAÇÃO
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Modalidade: TOMADA DE PREÇOS/CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. XXX/XXX
PAL Nº. 000/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/POR LOTE/GLOBAL/TÉCNICA E
PREÇO/MELHOR TÉCNICA
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE,
realizará
CONCORRÊNCIA
PÚBLICA/TOMADA
DE
PREÇOSNº XXX/2XXX, do tipo (MENOR PREÇO GLOBAL; MENOR PREÇO POR
ITEM; TÉCNICA E PREÇO; MELHOR TÉCNICA), sob regime de empreitada (por
preço unitário/por preço global/Tarefa/Empreitada integral), em sessão pública, no
NOME E ENDEREÇO DO LOCAL, visando INSERIR OBJETO, conforme
especificação contida nesse Edital e em seus Anexos.
Esta CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS será regida nos termos da
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações, Lei Complementar
Nº123 de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, atendendo, ainda, às
disposições das Normas Técnicas e Decisões Normativas do CONFEA.
A CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS será realizada pela
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ESPECIAL DE LICITAÇÃO –
CPL/CEL, designados através INSERIR Nº PORTARIA, de INSERIR DIA DA
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA de INSERIR MÊS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA
do ano de INSERIR ANO DA PUBLICAÇÃO PORTARIA.
Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente
através do siteXXXXXXXXXXXXXX e do quadro de avisos da Prefeitura quaisquer
modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e
seus anexos.
1.1. A abertura
da
sessão
CONCORRÊNCIA
PÚBLICA/TOMADA
DE
PREÇOS terá início no dia INSERIR DIA EM ALGARISMOS de INSERIR MÊS
EXTENSO de 20xx, às INSERIR A HORA EM ALGARISMOS, devendo ser
protocolizado sua “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação”, na forma
estabelecida
neste
edital, junto
ao
NOME
DOÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,ENDEREÇO, de XXXX às XXXX, observado os
prazos previstos.
1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2. A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da
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Lapa, sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações
decorrentes deste Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no
link XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 – OBJETO:
2.1. A presente licitação visa a contratação de empresa especializada para
<INSERIR OBJETO>, conforme especificações constantes no Projeto Básico Anexo I, parte integrante do presente edital.
2.1.1. Os serviços serão prestados sob o Regime de Empreitada por Preço
Unitário/Global/Tarefa/Empreitada Integral.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao
Presidente da CPL/CE, em até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da
proposta.
3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Presidente da
CPL/CE, por escrito, por meio do e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx
3.2.1. Nos pedidos deesclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as
informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Presidente da CPL/CE, por escrito,
por meio de e-mail, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão
publicadas no endereço XXXXXXXXXXXXXX
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º
(quinto) dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao
Presidente da CPL/CE decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Presidente
da
CPL/CEL,
a
ser
protocolizado
junto
ao
NOME
DOÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, de XXXX às XXXX, observado os
prazos previstos neste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso,
juntar as provas que se fizerem necessárias.
3.3.2. Se a impugnação for apresentada por licitante, o prazo para essa
apresentação será até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura do certame.
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3.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Presidente da CPL/CE no site da MUNICÍPIO de
São José da Lapa por meio do endereço XXXXXXXXXXX.
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a
todas as exigências contidas neste Edital.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Encontrarem-se emsituação de falência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no
País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.
4.2.4. Estejam constituídas sob a forma de consórcio14.
4.2.5. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas.
4.2.6. Estejam em débito com o Município de São José da Lapa.

14 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas
neste edital, entende-se que é conveniente a vedaçao
̃ de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em
tela.
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4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatório.
4.6. A participação nocertame implica aceitar todas as condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
4.7. O licitante que desejar participar do certame, sem contudo, se credenciar,
deverá encaminharao Setor de Licitação , dentro do prazo estipulado neste edital,
os envelopes de Proposta e Habilitação e seus respectivos documentos, de acordo
com o previsto neste Edital.
4.8. O licitante que não for credenciado fica impedido de formular lances e
apresentar recursos, tendo, todavia, o direito de ter a sua proposta analisada e
classificada, se for o caso.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1. No prazo de INSERIR PRAZO antes do início da sessão pública de realização
do certame, o representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento,
junto à CPL/CEL, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se,
apresentando cópia do seu documento de identidade, que será anexada aos autos
do PL Nº XXX, juntamente com o instrumento de credenciamento.
5.1.1. Os documentos de “Habilitação” e a “Proposta Comercial”, serão entregues
em envelopes distintos, indevassáveis e lacrados, impreterivelmente, até o dia,
horário e local fixados no preâmbulo deste edital, onde serão protocolizados NOME
DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, contendo em sua parte externa a razão social e
endereço do licitante.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, conforme modelo contido no Anexo XX deste edital, ou documento que
comprove os necessários poderes para praticar todos os atos pertinentes ao
certame em nome do licitante. Será considerado válido, para fins de
credenciamento, o instrumento de mandato ou representação que contiver poderes
para a representação do licitante em licitações ou em repartições públicas.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
deverá ser apresentada cópia do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa
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previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso
de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no
momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da
Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. O licitante que se enquadrar como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou do Micro Empreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar Federal Nº
123/06, deverá comprovar essa condição no momento do seu credenciamento,
conforme item 5.1, com a apresentação de:
5.3.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do
Micro Empreendedor Individual;
5.3.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa
de Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual.
5.3.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado no item 5.3.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal N° 123/06, deverá ser apresentada declaração feita pelo representante da
empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
5.4. As declarações ou documentos de que tratam os subitens anteriores deverão
ter sido emitidos NO EXERCÍCIO EM QUE OCORRER O CERTAME, sob pena de
não poder usufruir dos benefícios e prerrogativas da LC Nº 123.
5.5. As declarações de que tratam as cláusulas do item “CREDENCIAMENTO”
deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE, juntamente com os
documentos exigidos para credenciamento.
6 – DA VISITA TÉCNICA:
(Nota explicativa: Casonão haja a possibilidade de visita, retirar toda a cláusula)
6.1. A visita técnica será facultativa, destinada a propiciar os esclarecimentos
adicionais necessários para melhor subsidiar a elaboração das propostas, e será
realizada do dia XX de XXX de 20XX até o dia XX de XXX de 20XX, de segunda à
sexta-feira, das XXhs às XXhs, devendo ser previamente agendada na Secretaria
Municipal de Obras, pelo telefone (XX)XXXX -XXXX.
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6.2. As empresas que não visitarem os locais de prestação dos serviços não
poderão, em hipótese alguma e em nenhum tempo, alegar desconhecimento em
relação aos serviços para a elaboração de sua proposta comercial em decorrência
de sua ausência na referida visita. Durante a visita devem ser esclarecidas
quaisquer dúvidas referentes a planilha orçamentária, especificações e projetos.
6.2.1. É de responsabilidade da licitante a ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude de suaomissão na verificação dos locais de prestação dos serviços.
6.3. A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante
que assinará a Declaração, conforme modelo constante no ANEXO XXXXXX deste
edital, a qual deverá constar no envelope dos documentos de habilitação–
DECLARAÇÃO DE VISITA.
7 – DA HABILITAÇÃO:
ENVELOPE 01:
Para fins de contratação, será exigida dos licitantes a comprovação das condições
de habilitação consignadas nesse edital e seus Anexos, não sendo aceitos
documentos rasurados ou ilegíveis.
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA: PARA PESSOA JURÍDICA:
7.1.1. Documento de identificação, com foto, do representante legal da empresa
proponente;
7.1.1.1.
Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
7.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações,
acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;
7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.6. Em caso de cooperativas, deverá ser apresentada a seguinte documentação:
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a)Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual,
se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a Ata da Assembleia que o aprovou.
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1. Provade inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda – CNPJ;
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas
alíneas "a" a "d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212/1991;
7.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
MUNICÍPIO;
7.2.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - CNDT;
7.2.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
7.2.8. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS ACIMA SERÃO DISPENSADOS DE
APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO, NA HIPÓTESE DE TEREM SIDO
APRESENTADOS POR OCASIÃO DE CREDENCIAMENTO.
7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.3.1 – Certidão negativa de Falência ou Concordata/Recuperação Judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
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expedida no domicilio da pessoa física cuja pesquisa tenha sido realizada em data
não anterior a 90 (noventa) dias.
7.3.2 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis relativo ao último exercício
social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será
baseada também na obtenção de índice de Liquidez Geral (ILG), Endividamento
Geral (EG), Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo:
a)

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ≥ 1,0
Passivo circulante + Exigível a longo prazo

b)

EG = Passivo Circulante +exigível a Longo Prazo ≤ 1,0
Ativo Total

c)

ILC = Ativo Circulante ≥ 1,0
Passivo Circulante

7.3.3 - As empresas com menos de um exercício financeiro em funcionamento
devem apresentar Balanço de Abertura ou último Balanço Patrimonial levantado,
conforme o caso.
7.3.4 - Serão considerados “na forma da lei” o Balanço Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
a) publicados em Diário Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante; ou
d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento.
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7.3.5 - O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis apresentadas (em
memorial de calculo) deverão conter assinatura do representante legal da empresa
licitante e do seu contabilista/contador ou apenas do contador/contabilista caso
apresentadas por meio de publicação, permitir a identificação do veículo e a data de
sua publicação, bem como cópia da publicação. A indicação do nome do contabilista
e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC – são
indispensáveis.
7.3.6. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e §1º do
art. 56 da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor de R$XXX (XXXX).(Nota explicativa:
essa garantia deve corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto
da contratação, em regra. – Exigir apenas para licitações de grande vulto, a critério
da Secretaria Solicitante)
7.3.6.1. Serão aceitos como garantia:
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Seguro-garantia;
III. Fiança bancária.
7.3.6.2. A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após o término
da licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
OU
7.3.6.2. Comprovação de possuir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, no
valor de R$XXXX (XXXX), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais.(Nota explicativa: esse valor deve corresponder a no
máximo 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da contratação. Essas
exigências não podem ser exigidas de maneira cumulativa com a garantia)
7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.4.1. Para atendimento da qualificação técnico-operacional, será(ão) exigido(s)
atestado(s) de capacidade técnico-operacional devidamente registrado(s) no
CREAou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
404

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços com as
respectivas quantidades mínimas: (listar as parcelas relevantes e respectivos
quantitativos na tabela abaixo)
Tabela resumo (exigência de qualificação técnica):

Item

Unidade

Quantidade

Quantidade exigida em
atestado
Porcentagem exigida

7.4.1.1. A comprovação de aptidão para os itens acima listados será realizada
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que o licitante tenha realizado a contento, serviço com característica
similar, equivalente ou superior ao exigido neste edital, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes.
7.4.2. Para atendimento da qualificação técnico-profissional, comprovação do
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo no CREAou CAU
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREAou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo
Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, serviços previstos no subitem 7.3.1.
7.4.3. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia
da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, ou do
contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio, ou do contrato
de trabalho devidamente registrado no CREAouCAUda região competente, em que
conste o profissional como responsável técnico ou, ainda, de declaração de
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaração de anuência do profissional.
7.4.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
todos serão inabilitados.
7.4.5. Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREAouCAU do
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o
objeto.
7.4.6. A empresa contratada deverá indicar como responsável técnico, no mínimo:
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a) 01 (um) Engenheiro Civil; (dependendo do tipo de obra/serviço, substituir ou listar
outros profissionais necessários a execução do objeto)
7.4.7. O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica do licitante.
7.4.8. Os atestados poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz
e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

7.5. DECLARAÇÕES:
7.5.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, conforme modelo contido noAnexo XX deste Edital.
7.5.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis)
anos, salvona condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido
noAnexo XX deste Edital.
7.5.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo contido no Anexo III, deste
Edital, assinada pelo representante legal da licitante.
7.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.6.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
MUNICÍPIO de São José da Lapa poderá apresentá-lo como substituto de
documento dele constante, exigido para este certame, desde que o CRC esteja com
a validade em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade
expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo
com a validade em vigor.
7.6.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC.
7.6.2. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
7.6.2.1. Os documentos obtidos via internet serão conferidos pela CPL/CEL, ficando
a aceitação destes documentos sujeitos a essa verificação.
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7.6.2.2. A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o previsto
neste Título ou a verificação de irregularidade nas consultas na internet previstas no
item anterior, inabilitarão o licitante.
7.6.2.2.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade
dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade
e não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante
será inabilitado.
7.6.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.
7.6.4. Os documentos de habilitação deverão ser protocolizados , conforme
endereço, dia e horário especificados no preâmbulo deste Edital, em envelope
indevassável, fechado.
7.6.4.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS Nº:
ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
CNPJ:

7.6.5. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de cláusula desse Edital ou
de lei específica, será considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar
de sua expedição.
7.6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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7.6.7.
Osdocumentos
exigidos
nesta
CONCORRÊNCIA/TOMADA
DEPREÇOS poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia
ou publicação em órgão da imprensa oficial.
7.6.7.1. Serão aceitas somente cópias legíveis.
7.6.7.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
7.6.7.3. A CPL/CEL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessário.
7.6.8. O Presidente CPL/CEL, no interesse da Administração, poderá adotar
medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais,
observadas na documentação, desde que não contrariem a legislação vigente,
sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no art. 43, §3° da
Lei Federal Nº 8.666/93.
7.6.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão
também ser devidamente consularizados.
8 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
ENVELOPE 02:
8.1.1. A proposta comercial deverá ser elaborada, PREFERENCIALMENTE
SEGUINDO O MODELO CONSTANTE DO ANEXO XXXXX DESTE EDITAL, COM
TODAS AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, SOB PENA DE
DECLASSIFICAÇÃO, e, impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, com
suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo representante
legal da empresa bem como pelo engenheiro responsável, sem emendas,
acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem
lesão ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata
compreensão de seu conteúdo.
8.1.2. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte
identificação:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CORRÊNCIAPÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS Nº:
ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
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CNPJ:
8.1.3. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
8.1.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
8.1.5. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote (ou por
item), sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas
propostas que ofertem apenas um preço. Na composição dos preços unitários o
licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra,
materiais, equipamentos e serviços.
8.1.5.1. Havendo divergência na somatória entre valor unitário e valor total será
considerado o valor unitário e o valor total será corrigido.
8.1.6. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida,
por (lote ou por item), não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
8.1.7. Composição dos custos unitários de acordo como especificado na planilha
orçamentária, devendo constar o seguinte: discriminação de todos os insumos,
coeficientes unitários e preços unitários desses insumos, preços totais e preço final
unitário, observando a NBR – 12721 da ABNT, ou norma que vier substitui-la e
demais decisões que regem a matéria.
8.1.8. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores
nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO XX.
8.1.8.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na
composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
8.1.8.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislação tributária.
8.1.8.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido
- CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983,
de 2013 (TCU, Súmula 254).
8.1.8.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
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BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito
de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
8.1.8.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar
os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI,
compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.
8.1.8.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13,
§ 3º, da referida Lei Complementar.
8.1.8.7. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à
administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos
no Projeto Básico e no respectivo cronograma.
Nota explicativa: A Administração deverá atentar para a necessidade de definição de
critério objetivo para a medição e o pagamento do item “administração local”,
estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo,
evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de
atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual em
cumprimento ao subitem 9.3.2.2. do AC n. 2.622/2013, do TCU.
Nota explicativa: As peculiaridades tributárias de cada empresa licitante deverão ser
verificadas pela comissão de licitação, como recomendado pelo TCU, no AC n.
2622/2013 – Item b.2.4 e seguintes.
8.1.8.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao
limite indicado no projeto básico
Nota explicativa: O subitem acima só se aplica quando o fornecimento de materiais
e equipamentos representar percentual expressivo do custo total da obra. Em tal
situação, a recomendação do TCU é clara no sentido de que se proceda ao
parcelamento da contratação, com licitações distintas para a execução da obra e
para o fornecimento dos bens.
Todavia, caso o parcelamento não seja técnica ou economicamente viável
(mediante justificativa documentada no processo), o órgão deve exigir que o licitante
apresente um percentual de BDI específico para os custos indiretos incidentes sobre
o fornecimento de materiais e equipamentos.
A mera aquisição de tais bens por parte da empresa (para empregá-los na obra)
decerto não envolve os mesmos custos que a execução da obra em si. Nesse caso,
a utilização de um único percentual de BDI, embora facilite o julgamento,
representaria uma quebra ao princípio de que a proposta deve refletir de forma
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fidedigna os custos efetivamente suportados pelo licitante, além de trazer evidente
desvantagem para a Administração.
Veja-se a Súmula nº 253/2010 do TCU:
“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da
licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e
equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com
especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do
preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e
Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens”.
Portanto, quando verificar tal situação, o órgão deve adaptar o modelo de
composição de BDI, de forma a prever duas composições distintas: uma incidente
sobre as parcelas relativas a materiais e equipamentos, outra incidente sobre as
demais parcelas da obra.
8.1.9. Cronograma físico-financeiro da obra, cujo prazo de execução e valor total da
obra deverá ser coincidente com a proposta apresentada;
8.1.10. Preço global/unitário estimado para execução dos serviços, na sua
integralidade, já inclusos todos os custos com encargos fiscais, comerciais, sociais e
trabalhistas e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado, constante da proposta.
8.1.11. Não deverão ser incluídos na Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme modelo constante do ANEXO XX os tributos IRPJ e CSLL, em faceda
proibição contida no item 9.1 do Acórdão do TCU Nº 950/2007 – Plenário.
8.1.12. A planilha deverá ser instruída com as Notas Explicativas necessárias para o
perfeito entendimento de cada um dos valores que a compõe, se for o caso.
8.1.13. A licitante deverá indicar na proposta de preço, sob sua inteira
responsabilidade, o SINDICATO, o SALÁRIO NORMATIVO vigente e a DATABASE DO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO OU SENTENÇAS
NORMATIVAS que serviram de base para a composição dos preços da proposta.
8.1.14. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula, expressos em
numeral e por extenso, discriminando os preços unitários e totais conforme modelo
de planilha de preços - ANEXO XX.
8.1.15. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.1.16. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto.
8.2. DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
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8.2.1. Os preços unitários contratuais serão os constantes da planilha de
Quantidades e Preços Unitários.
8.2.2. Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e
indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e constituem a
única remuneração pela execução dos trabalhos contratados.
8.2.3. Em nenhuma hipótese haverá medição e pagamento relativo a equipamento
ou pessoal paralisado.
8.2.4. Quando, na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de
trabalho não previsto na planilha, o pagamento correspondente observará o preço
unitário
composto
pela
XXXXXXXXXXXXXX
referente
ao
mês
da
proposta,incorporado ao contrato mediante Termo de Aditamento. (Obs. O
parâmetro de preços deve ser definido pela Secretaria Municipal de Obras)
9 – DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO:
9.1. No dia e local designados neste edital, na presença das licitantes e demais
interessados, a CPL/CEL receberá as “Propostas de Preços” e “Documentos de
Habilitação”, conforme especificado neste Edital, de uma só vez.
9.1.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em
participar
do
certame,
será
iniciada
a
sessão
da
CONCORRÊNCIAPÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS.
9.2. Será aberto o envelope de Nº 01, sendo feita a conferência de seu conteúdo e
posterior rubrica dos proponentes e procedida a sua apreciação.
9.2.1. Os documentos de habilitação dos respectivos licitantes serão analisados,
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, inabilitados aqueles cujos documentos estiverem em
desacordo com este Edital ou com a legislação de regência.
9.3. Encerrada a fase de habilitação, serão abertos em sessão pública previamente
agendada e comunicada aos licitantes, sem prejuízo de sua regular publicação, os
envelopes de Nº 02 “ Proposta Comercial” de todos os licitantes.
9.4. Será verificada a conformidade de cada proposta de preço com os requisitos
exigidos neste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
9.5. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante que apresentar a
melhor proposta será declarado vencedor.
10 – DA SESSÃO:
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10.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Presidente da CPL/CEL
iniciará a sessão pública da CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS.
10.1.1.
A
PARTIR
DO
INÍCIO
DA
SESSÃO
PÚBLICA
DA
CONCORRÊNCIAPÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS, FICA PROIBIDO O USO DE
CELULARES POR PARTE DOS LICITANTES, O PRESIDENTE E MEMBROS DA
CPL/CEL OU QUALQUER OUTRO AGENTE PÚBLICO OU PESSOA QUE ESTEJA
PRESENTE À SESSÃO, SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE CONTINUAR NA
SESSÃO.
10.2. Cumprido o disposto no item 9.2., caso a CPL/CEL julgue conveniente, poderá
suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na
oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os
licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que
seja concluída a fase de habilitação.
10.3. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
10.4. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na
mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o
regular decurso da fase recursal.
10.4.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao
direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.
10.5. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
10.6. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas,
conforme item próprio deste Instrumento Convocatório.
10.7. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a CPL/CEL poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.
10.7.1. Os novos documentos de habilitação ou as novas propostas deverão ser
apresentadas em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública,
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observando-se os procedimentos de julgamento e avaliação estabelecidos neste
Edital.
10.8. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas
pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes
presentes.
10.9. Será considerado inabilitado o licitante que:
10.9.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua
habilitação por meio do CRC, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e MEI.
10.9.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
10.10. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade
fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI, a mesma terá o prazo
de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá
ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.10.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, sendo facultado
aoMUNICÍPIO convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.11. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita
mediante publicação na imprensa oficial do MUNICÍPIO e no site
XXXXXXXXXXXXXXX, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação
direta aos interessados e lavrada em ata.
11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
11.1. O critério de julgamento será o de (INSERIR O TIPO).
11.1.1. O critério de aceitabilidade do preço global da proposta orçado pela
Administração é de R$XXXX (XXX).
11.1.1.1. As propostas comerciais com preços superiores ao previsto neste item
serão desclassificadas pela CPL/CEL.
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11.1.2. O arredondamento do valor final será feito para baixo quando a última casa
decimal foi igual ou abaixode “4”, e para cima quando for igual ou superior a “5”.
11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados
os documentos pelos membros da CPL/CEL e pelos representantes legais das
entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a
reunião para análise das mesmas.
11.3. A CPL/CEL verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital e que não respeitarem rigorosamente a descrição e a unidade relacionada
noANEXO XX deste Edital.
11.3.1. Para verificação das propostas, a CPL/CEL poderá solicitar o
assessoramento de órgãos jurídicos, técnicos ou de profissionais especializados,
para orientar sua decisão, hipótese em que a manifestação será consignada em ata.
11.3.2. ACPL/CEL poderá, no julgamento das propostas desconsiderar
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
11.3.3. A CPL/CEL poderá rejeitar todas as propostas apresentadas quando
nenhuma delas satisfizer o propósito da licitação ou quando for evidente a
inexistência de concorrência ou existência de conluio.
11.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital,
para efeito de julgamento da proposta.
11.5. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido nesta
CONCORRÊNCIA/TOMADA DE PREÇOS, será declarada como mais vantajosa
para a Administração a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL/PORITEM procedendose à classificação daspropostas em ordem crescente de preços propostos.
11.6. Será assegurada a preferência de contratação para as Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual, utilizando-se o
critério de desempate, conforme previsto na Lei Complementar Nº 123, de
14.12.2006, alterada pela Lei Complementar Nº 147, de 07 de agosto de 2014.
11.6.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou do Micro
Empreendedor Individual sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
11.6.2. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
11.6.2.1. A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor
Individual mais bem classificado poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
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considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado;
11.6.2.2. Não ocorrendo à contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou do Micro Empreendedor Individual, na forma do inciso I do caput do art. 45
da lei complementar Nº 123/2006, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nas hipóteses dos §§1º e 2º do art. 44 da lei
complementar supracitada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
11.6.2.3. No caso de propostas com mesmo valor apresentados pelas
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou do Micro Empreendedor Individual
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§1º e 2º do art. 44 da Lei
Complementar Nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.6.3. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.6.4. Não havendo Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou do Micro
Empreendedor Individual em situação de empate ficto, que utilize o direito de
preferência, prosseguir-se-á a sessão, sendo as propostas comerciais classificadas
na ordem crescente dos preços globais cotados, e colocada em primeiro lugar a de
menor preço global.
11.7. Serão desclassificadas as propostas que:
11.7.1. Não atenderem às exigências deste Edital;
11.7.2. Forem apresentadas de modo diverso das orientações contidas neste Edital,
bem como as propostas que apresentarem qualquer oferta de vantagem
nãoprevistas neste Edital, preço ou vantagem baseados nas ofertas das
demais Licitantes;
11.7.3. Apresentarem preço global superior ao limite estabelecido no item 11.1.1
deste Edital.
11.7.3.1. Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o
somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada; (apenas quando o
critério de julgamento for menor preço global)
11.7.4. Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos;
11.7.5. Não apresentarem o número mínimo de postos de serviços estabelecido no
escopo dos serviços;(nem sempre será necessário. Vai depender do queestiver
descrito no projeto básico)
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11.7.6. Apresentarem inconsistências na composição de seus preços, tais como,
mas não limitadas a:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;
b) custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
c) quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos serviços.
11.7.7. Contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeitos de
linguagem ou outras irregularidades que impossibilitem o julgamento.
11.7.8. Contenhamvícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
11.7.9. Não apresentarem as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou
anexos.
11.7.10. Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato.
11.7.10.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a)
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.
11.7.10.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de XX (XXXX) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta,
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificação.
11.7.11. Para os licitantes classificados na forma do subitem 11.7.10.2, cujo valor
global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor referidos no
item 11.7.10.1. será exigida para assinatura do contrato prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei Nº 8.666/93, nos
termos da lei.
Nota explicativa: Conforme entendimento do TCU, a desclassificação não deve ser
automática em tal situação, nos termos da Súmula n° 262: "o critério definido no art.
48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção
relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta".
11.8. TAMBÉM SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA CUJO PREÇO GLOBAL
ORÇADO OU O PREÇO DE QUALQUER UMA DAS ETAPAS PREVISTAS NO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUPERE OS PREÇOS DE REFERÊNCIA
DISCRIMINADOS NOS PROJETOS ANEXOS A ESTE EDITAL.
11.8.1. A CPL/CEL efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas
propostas dos licitantes.
Nota Explicativa: Caso o regime de execução do contrato venha a ser o de
empreitada por preço unitário/tarefa, deve-se adotar a redação do item abaixo.
11.8.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de
referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos anexos a
este Edital.
Nota Explicativa: Súmula 259 do TCU: “Nas contratações de obras e serviços de
engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global,
com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do
gestor.”
Nota Explicativa: Mesmo quando o critério de julgamento for o menor preço global, a
Comissão deverá analisar a exequibilidadede cada um dos itens da planilha,
bem como sua conformidade com os preços de mercado. Caso seja constatado
o superfaturamento ou a inexequibilidade de qualquer um dos itens da planilha,
ainda que o preço global esteja em conformidade com a planilha orçamentária da
Prefeitura
11.9.Se a proposta de preço não for aceitável, a CPL/CEL examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
11.10.Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a CPL/CEL passar à
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
11.11. É facultado à CPL/CEL, em qualquer fase do julgamento, promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, bem como
solicitar Planilha(s) de Custos, que deverão ser apresentadas no máximo em XX
(XXXXXXXXX) dias úteis após a solicitação.
11.12. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o
disposto no §2º do art. 3º da lei Nº 8.666/93, o desempate far-se-á por sorteio, nos
termos do art. 45, §2º da Lei Federal Nº 8.666/93.
11.13. Caso sejam solicitadas as planilhas de custos e formação de preços e
havendo recusa na aceitação, o Presidente da CPL/CEL poderá convocar o licitante
cuja proposta esteja classificado em segundo lugar, a apresentar as Planilhas de
Custos e Formação de Preços nas mesmas condições do item anterior, verificando a
sua e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até que uma das propostas
preencha os requisitos para aceitação dispostos no Edital.
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11.14. A licitante classificada com o menor preço aceito pelo Presidente da
CPL/CEL deverá encaminhar junto com as Planilhas de Custos e Formação de
Preços, conforme sugestão de modelo constante Anexo XX a este Edital, a cópia
do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias profissionais
que serviram de base para a composição dos preços da proposta ( se for o caso)
11.15. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos
licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o
recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo
prazo.
11.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os
recursos interpostos, a CPL/CEI encaminhará o procedimento licitatório para
homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após,
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
11.17. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
12 – DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES:
12.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e
julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de
1993.
12.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista
franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
12.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente
e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos,
eficácia suspensiva.
12.4. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto ao NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário dexxxxàs
xxxx, ou protocolo postal, com A.R. (Aviso de Recebimento), no prazo
previsto no item 11.5.
12.4.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por e-mail para o
endereçoxxxxxxxxxxx, ou por fax, para o número xxxxxxxxxx, desde que as peças
originais sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 11.5.
419

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
12.5. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados a CPL/CEL,
que poderá motivadamente, reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para a
Autoridade Competente, XXXXXXXXXXXXX, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do
recurso,
12.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos
estabelecidos.
12.7. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando aCPL/CEL reconsiderar sua decisão.
12.8. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO e no site XXXXXXXXXXXXXX.
13 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
13.1. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatadaa regularidade dos
atos procedimentais, o presidente da CPL/CEL adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14 – DA CONTRATAÇÃO:
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, pelo Setor de
Contratos do MUNICÍPIO.
14.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de
habilitação para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
14.1.1.1. Para fins de contratação, a(s) empresas e o(s) profissional(ais) registrados
noCREAou CAU de outros Estados, deverão apresentar no momento da
assinatura do contrato, o “visto profissional” emitido pelo CREA/MG ou
CAU/MG.
14.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, nos
termos do art. 64, §2o da Lei Federal n. 8.666/93.
14.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
420

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
fax, carta postal ou e-mail.
14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
14.4. O licitante vencedor deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato,
planilha decomposição de todos os seus custos unitários e totais AnexoXX,
conforme modelo constante da minuta de contrato anexo a este Edital. Esta planilha
vinculará eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. (se
for o caso)
15 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
(Adaptar de acordo com o Projeto Básico)
Constituem obrigações:
15.1. - DO CONTRATANTE:
15.1.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Nº 8.666/93, são
obrigações da CONTRATANTE:
15.1.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato;
a) A fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais de trabalho da mão
de obra da CONTRATADA;
b) A fiscalização da Administração não permitirá que a mão de obra execute tarefas
em desacordo com as preestabelecidas.
15.1.1.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento,
dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas;
15.1.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;
15.1.1.4. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do consequente
contrato;
15.1.1.5. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
15.1.1.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do
objeto deste contrato, em especial, aplicação de sanções;
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15.1.1.7. Proporcionar a CONTRATADA o acesso às informações e documentos
necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os
serviços serão executados;
15.1.1.8. Comunicar via Notificaçãoa CONTRATADA, imediatamente e por escrito,
toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na
execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de
serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
15.1.1.9. Promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado.
15.2. - DA CONTRATADA:
15.2.1. Além do fornecimento da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços, na
qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta, executar os
serviços conforme especificações do Projeto Básico, Edital e sua Proposta, com os
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, são
obrigações do CONTRATADA:
15.2.1.1. Selecionar, preparar rigorosamente e implantar, imediatamente após o
recebimento da Ordem de Serviços, a mão de obra nos respectivos locais indicados
pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou
que a impossibilite de assumir os serviços conforme estabelecido.
15.2.1.2. Prestar os serviços que compõem o objeto deste contrato, nas condições
estabelecidas peloAnexo XXXX do Edital, cumprindo as ordens de serviço emitidas
pelo CONTRATANTE, dentro das normas técnicas aplicáveis para a boa execução
dos serviços e manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE;
15.2.1.3. Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
este contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem
prévio assentimento por escrito da CONTRATANTE;
(se for vedar a
subcontratação, alterar a redação)
15.2.1.4. Designar, formalmente, preposto para representar a CONTRATADA
perante o CONTRATANTE para orientar a execução do contrato, bem como manter
contato com o fiscal da CONTRATANTE, solicitando as providências que se fizerem
necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações;
15.2.1.4.1. A designação prevista no item anterior deverá ser feita por escrito, em
documento assinado por representante legal da CONTRATADA, fazendo constar os
dados mínimos necessários do preposto tais como: nome, CPF, carteira de
identidade, registro profissional competente, telefone, fax e e-mail para contatos;
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15.2.1.4.2. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações
da Fiscalização, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de
Segurança e Medicina do Trabalho;
15.2.1.5. Apresentar ao Fiscal do contrato no dia útil imediatamente anterior ao do
início da execução dos serviços, cópia da seguinte documentação:
a) Relação de empregados da CONTRATADA que serão utilizados na prestação
doserviço em todas as unidades;
b) Comprovação que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual
(EPI) ou coletiva, se o serviço assim exigir;
c) Cópia do contrato de trabalho;
d) Registro de emprego e cópia das páginas da CTPS atestando contratação;
e)Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) comprovando a realização de exames
médicos (admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudança de função);
f) Comprovante de cadastramento de trabalhador no regime do PIS/PASEP;
g) Documento de salário família.
15.2.1.6. Comunicara ocorrência de Acidente de Trabalho, em até 48
(quarenta e oito) horas após a data do ocorrido, se for o caso;
15.2.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, no prazo máximo de XX (XXXX) (dias ou horas), os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos, falhas, deficiências ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da
Administração, sem ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo das sanções
cabíveis;
15.2.1.8. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus
empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato,
responsabilizando-se civil e criminalmente por quaisquer danos ou prejuízos
causados por ação ou omissão desses agentes;
15.2.1.8.1. Repor, no prazo máximo de XX (XX) dias úteis contados a partir da
respectiva intimação, após a devida comprovação, garantida previamente ampla
defesa e contraditório, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que
tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;
15.2.1.8.2. Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas
judiciais ou extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados,
sendo de sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou
trabalhistas que possam surgir em decorrência do evento danoso;
15.2.1.9. ACONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer
obrigação por inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos;
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15.2.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela
legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por
toda e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das
citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas
dependências do CONTRATANTE. Caso esta seja chamada a juízo e condenada
pela eventual inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se
a ressarci-la do respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas
processuais e honorários de advogado arbitrados na referida condenação;
15.2.1.11. Manter o pessoal totalmente uniformizado, identificando-o através de
crachás, empregando na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e
treinado;
15.2.1.12. Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que
exigido pela Fiscalização e independentemente de qualquer justificativa por parte
desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da
CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;
15.2.1.13. Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade,
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração;
15.2.1.14. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas
internas relativas à segurança dos locais onde serão executados os serviços, bem
como às normas relativas à Medicina do Trabalho;
15.2.1.15. Apresentar a cada mês, quando da apresentação da Nota Fiscal ou
Fatura, cópia, acompanhada do original, dos seguintes documentos:
a) Recibo de pagamento, atestando o recebimento de salários mensais e adicionais
de férias, abono pecuniário e, se for o caso, salário família, assinado pelo
empregado conforme artigo 464 da CLT, referente ao mês da fatura;
b) Comprovante de recolhimento do FGTS relativo aos empregados alocados ao
contrato, correspondentes ao mês imediatamente anterior ao da fatura;
c) Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários relativos aos
empregados alocados ao contrato, correspondentes ao mês imediatamente anterior
ao da fatura;
d) Recibo de aviso de férias (30 dias antes do gozo), do mesmo mês da fatura;
e) Recibo de pagamento do 13º salário (1a. e 2a. parcelas);
15.2.1.16. Havendo, eventualmente, a rescisão do contrato de trabalho de um
trabalhador, inclusive em decorrência de término do compromisso com a
Administração, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo
de8 (oito) dias úteis, os seguintes documentos:
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a) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado, quando
for o caso;
b) Documento que comprove a concessão de aviso prévio trabalhado ou indenizado;
c) Pedido de Demissão, quando for o caso;
d) Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa (CD) e do Requerimento de
Seguro Desemprego, nas hipóteses em que o trabalhador possa fazer jus ao
respectivo benefício;
e) Cópia da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social;
f) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para comprovação da realização
do exame médico demissional.
15.2.1.17. Considerandotratar-se de serviço com fornecimento de mão de obra, a
CONTRATADA obriga-se ainda a:
a) Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, social e sindical dos profissionais
alocados, inclusive no que se refere à jornada de trabalho;
b) Manter atualizadas as carteiras de Trabalho dos empregados, comprovando esta
obrigação quando solicitado pelo Fiscal do contrato;
c) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE;
d) Manter durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas
para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os
comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista.
16 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas
16.1. Será exigida a prestação de Garantia Contratual no importe de 5% (cinco por
cento) do valor global do Contrato, optando por uma das modalidades previstas no
parágrafo 1º do Artigo 56, da Lei Nº 8.666/93. (Facultativo, mas o limite máximo é
sempre 5%, com raríssimas exceções)
16.2. O prazo de validade da garantia será contado a partir da data de início da
vigência do contrato, e deverá estender-se por mais 90 (noventa) dias após a data
da conclusão dos serviços.
16.3. Para os licitantes classificados, cujo valor global da proposta seja inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º
do artigo 48 da Lei N° 8.666, de 1993, será exigida para assinatura do contrato a
prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56
da Lei Nº 8.666/93, igual a diferença entre o menor valor referido no citado
dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
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16.4. A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer
garantia ao CONTRATANTE quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de
todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato.
16.5. A caução do Contrato terá que ser efetuada e apresentada ao
CONTRATANTE, na Tesouraria da MUNICÍPIO de São José da Lapa/MG, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, antes da data de emissão da Ordem de Serviço, sob
pena de ser o Contrato nulo de pleno direito, devendo a CONTRATADA ser
convocada para esse fim com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.
16.6. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo
com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder o reforço da caução inicial no mesmo
percentual estabelecido.
16.7. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o
atestado de recebimento da obra.
17 – DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída e as demais deverão ser renumeradas. Caso seja permitida a
subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e incluídos os subitens que
especifiquem seus limites e/ou condições, de acordo com o Projeto Básico)
18 – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES
SERVIÇOS/EXECUÇÃO DAS OBRAS:

DE

PRESTAÇÃO

DOS

18.1. O prazo da vigência contratual é deXX (XXXXXX) meses, contados da data da
sua publicação, podendo ser prorrogado por interesse da CONTRATANTE.
18.2. Oprazo de execução dos serviços/obras será de XX (XXXXXX) meses,
contados da data de entrega da ordem de serviços, podendo ser prorrogado por
interesse da CONTRATANTE.
18.3. O prazo máximo para o início dos serviços/obras fica fixado em atéXX (XXXX)
dias úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela
CONTRATADA, expedida pela MUNICÍPIO de São José da Lapa/MG.
18.4. O prazo para execução dos serviços deverá obedecer aos cronogramas, a
contar do primeiro dia útil após a expedição da Ordem de Serviços.
18.5. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações da obra,
bem como memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos, parte integrante
deste processo, contrato firmado entre a Municipalidade e a licitante vencedora do
certame licitatório que se regerá pela Lei Federal Nº 8.666/93.
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18.6. Os atrasos na execução, tanto nos prazos parciais como nos prazos de início e
conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de
força maior, conforme a Lei Nº 8.666/93 e disposições contidas no Código Civil.
18.7. A CONTRATADA deverá realizar os serviços utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual.
18.8. Durante a execução da obra, se houver necessidade de modificação do projeto
para adaptações justificadas, a CONTRATADA manterá os mesmo preços e
condições do Contrato original.
18.9. A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da
CONTRATADA, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à
CONTRATADA.
18.10. Aplicam-se à execução da obra a ser contratada as normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.
19 – DO PAGAMENTO:
19.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de <INSERIR PRAZO> dias
corridos da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is),
devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no respectivo relatório
de prestação de serviços.
19.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a aprovação do Fiscal de Obras
em conformidade com as medições das obras, sendo que todas as medições só
serão aceitas se encaminhadas com a respectiva memória de cálculo, conforme
definido no Projeto Básico, com a prévia conferência e aceitação do Fiscal do
Contrato e desde que cumpridas todas as demais exigências contidas na IN Nº
00X/2020.
19.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
19.1.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da
CONTRATADA, sob pena de não realização do pagamento até a informação dos
mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
19.2. O pagamento fica condicionado à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista exigida no Edital por parte da CONTRATADA, bem como da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, obrigatoriamente acompanhada das seguintes
comprovações:
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19.2.1. Primeira fatura:
a) ART/RRT;
b) Matrícula da Obra junto ao INSS – CREA.
19.2.2. Todas as faturas:
a) Prova de recolhimento junto ao FGTS;
b) Cópia autenticada da GRPS específica, quitada;
c) Respectiva folha de pagamento da obra, juntamente com os contra-cheques ou
holerites dos funcionários da obra;
d) Nota fiscal dos serviços;
e) Regularidade Fiscal e Trabalhista;
19.2.3. Última fatura:
a) Certidão negativa de débito do INSS e PIS;
b) Documentos de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que
solicitada;
c) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pela
Secretaria Municipal de Obras).
19.2.4. Cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração;
19.2.5. Para que os pagamentos possam ser efetuados, a subcontratante deverá
apresentar a seguinte documentação da subcontratada:
(NOTA: inserir essa item e subitens apenas se for admitir a subcontratação. Do
contrário, retirar)
19.2.5.1. Empresa:
a) Regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista;
b) Nota Fiscal em nome da Subcontratante; (empresa vencedora da licitação)
19.2.5.2. Pessoa Física:
a) CPF;
b) Nota Fiscal;
c) Comprovação de Regularidade Previdenciária, ou
d) Não sendo possível a comprovação da regularidade previdenciária a
subcontratante deverá recolher a previdência social e comprovar por meio da
GEFIP.
19.2.6. Deverá ser apresentado relatório fotográfico de todas as etapas de execução
dos serviços e os mesmos apresentados junto a cada medição.
19.3. Do descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas
ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das
sanções cabíveis;
428

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

___________________________________________________________________________

19.4. Termo de Medição ou Relatório de Prestação de Serviços, devidamente
atestado e aprovado pelo responsável pela fiscalização do Contrato.
19.5. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s): <INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO>
19.6. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
19.7. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar Nº116, de 2003, e Legislação Municipal
aplicável.
19.8. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota de Empenho.
19.9. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
19.10. Durante a execução da obra deverá ser mantido no canteiro o diário de obras
com todas as anotações dos fatos ocorridos, sob pena de não liberação de
pagamento das medições.
19.11. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.
19.12. A execução de serviços ou parcelas de obras não previstas no Projeto Básico
e na planilha orçamentária, ou a execução em desacordo com os elementos
constantes destes instrumentos, sem a prévia celebração do respectivo Termo
Aditivo, implicará no não pagamento dos serviços prestados/obras executadas.
19.13. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
20.1. A recusa do licitante em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o certame, bem como o
atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das
obrigações assumidas e permitem a aplicação das sanções previstas na Instrução
Normativa N. XXX/2018, parte integrante do Edital, independente de transcrição e
disponível no endereço eletrônico XXXXXXXXXXX.
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21 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
21.2. É facultado ao Presidente da CPL/CEL ou à Autoridade Superior em qualquer
fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
21.3. É VEDADO AO LICITANTE RETIRAR SUA PROPOSTA OU PARTE DELA
APÓS ABERTA A SESSÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS.
21.4. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões conforme previsto no §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
21.5. O Presidente da CPL/CEL no julgamento das propostas e da habilitação
poderá relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
21.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a execução do
objeto desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS.(se for permitir a
subcontratação, retirar essa cláusula)
21.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
21.8. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.São José da
Lapa.mg.gov.br ou poderá ser obtido NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR,
ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx, mediante pagamento de R$XXXXXXX
(XXXXXX), para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a
apresentação do comprovante de pagamento do documento de arrecadação
municipal, devidamente autenticada por banco credenciado pela MUNICÍPIO de São
José da Lapa para receber tal pagamento.
21.8.1. Para a retirada dos respectivos projetos e desenhos arquitetônicos, o
interessado apresentará adequado dispositivo eletrônico (CD gravável), sem
qualquer ônus para o interessado, que deverá firmar o devido recibo de coleta do
edital.
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21.9. Ascláusulaseditalícias serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da concorrência e da competitividade, desde que não comprometa a segurança da
finalidade da aquisição ou contratação.
21.10. Este Edital possui XXX páginas numeradas, sendo:
21.10.1. Normas da Licitação: páginas XXX a XXX;
21.10.2. Anexo I – Projetobásico, Planilhas de Preços e quantitativos,
cronograma, especificações técnicas (Memorial Descritivo): páginas XXX a XXX;
21.10.3. Anexo II – Modelo de Procuração: páginas XXX a XXX;
21.10.4. Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento: páginas XXX a XXX;
21.10.5. Anexo IV – Modelos de Declarações: páginas XXX a XXX;
21.10.6. Anexo V – Carta de Apresentação da Proposta Comercial: páginas XXX a
XXX;
21.10.7. Anexo VI – Modelo de Planilha Preços: páginas XXX a XXX;
21.10.8. Anexo VII – Modelo de Planilha de Composição de Preços: páginas XXX a
XXX;
21.10.9. Anexo VIII – Modelo de Composição BDI: páginas XXX a XXX;
21.10.10. Anexo IX – Modelo de Planilha de Encargos Sociais: páginas XXX a XX;
21.10.11. Anexo X – Conteúdo do CD-ROM : páginas XXX a XXX;
21.10.12. Anexo XI – Minuta de Contrato: páginas XXX a XXX.
OBS:
•
Os arquivos gravados no CD-Rom são partes integrantes deste Edital
•
Plantas/Projetos estão disponíveis na Secretaria Municipal de Obras.
Endereço: XXXXXXXXXX,Telefone: (XXX) XXXX-XXXX.

São José da Lapa, de

de

.

___________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º XXX
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Contrato de obras/serviços de engenharia que entre si celebram o MUNICÍPIO de
São José da Lapa, por intermédio do <NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE> e a
Empresa XXXXXXXXXXX.
Contrato originário da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA
PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS Nº XX/20XX, para a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA <INSERIR OBJETO> CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADE
E PREÇOS, BEM COMO CRONOGRAMA EM ANEXO, SOB O REGIME DE
XXXXXXXXXXXXXXXX E EXECUÇÃO POR XXXXXXXXXXXXXXXX.
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores.
Cláusula Primeira – DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda – DO OBJETO:
2.1. Este contrato tem por objeto a <INSERIR OBJETO>, de acordo com as
especificações e detalhamentos do ANEXO I da CONCORRÊNCIA
PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS Nº
/
que, juntamente com a proposta
da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
(Nota explicativa: Caso seja vedada a subcontratação, essa cláusula deverá ser
excluída, caso seja permitida a subcontratação, essa cláusula deverá ser mantida e
incluídos os subitens que especifiquem seus limites e/ou condições)
3.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar: parcial o objeto, até o
limite de .....% (..... por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:
3.1.1. (Inserir subitens que especifiquem o objeto da subcontratação).
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3.1.2. A subcontrataçãonão exime a CONTRATADA
responsabilidades decorrentes da contratação.

das

obrigações

e

3.1.3. A CONTRATADA responderá por todos os atos do subcontratado.
3.1.4. As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas
pela CONTRATADA, com a descrição dos serviços a serem executados e seus
respectivos valores;
3.1.5. A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela
empresa subcontratada, de toda a documentação de habilitação exigida neste
Edital.
3.1.6. A CONTRATADA responderá por todos os atos do subcontratado.
3.1.7. A CONTRATADA compromete-se a substituir imediatamente a empresa
subcontratada, na hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação
das sanções previstas no edital e seus anexos.
3.1.8. Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as regras previstas neste
contrato.
3.1.9. Para que os pagamentos possam ser efetuados, a subcontratante deverá
apresentar a seguinte documentação da subcontratada:(NOTA: inserir essa item e
subitens apenas se for admitir a subcontratação. Do contrário, retirar)
3.1.9.1. Empresa:
a) Regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista;
b) Nota Fiscal em nome da Subcontratante; (empresa vencedora da licitação)
3.1.9.2. Pessoa Física:
a) CPF;
b) Nota Fiscal;
c) Comprovação de Regularidade Previdenciária, ou
d) Não sendo possível a comprovação da regularidade previdenciária a
subcontratante deverá recolher a previdência social e comprovar por meio da
GEFIP.
Cláusula Quarta – DO PREÇO:
4.1. O preço global do presente contrato é de R$XXXXXXXX (XXXXXXXX) e será
pago em XXX parcelas, conforme cronograma físico-financeiro, no qual já estão
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.
Cláusula Quinta – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO:
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5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital da
CONCORRÊNCIAPÚBLICA/TOMADA
DE
PREÇOSNºXXX/XXX, no endereço
indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO)
CláusulaSexta - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE
RECEBIMENTO DO OBJETO:
6.1. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS:
6.1.1. A medição dos trabalhos realizados será feita mensalmente pela fiscalização
da CONTRATANTE, devendo os quantitativos dos serviços serem lançados no
respectivo Boletim de Medição.
6.1.2. Cada medição abrangerá o período que vai do primeiro ao último dia de cada
mês.
6.1.3. A primeira e a última medição poderão ter períodos menores, visando adaptálas a cronologia mensal, sendo que a primeira medição compreenderá o período que
vai da data da emissão da primeira Ordem de Serviço até o último dia do mesmo
mês.
6.1.4. Ao término dos trabalhos, a CONTRATANTE emitirá a correspondente
medição final.
6.1.5. As medições deverão evidenciar os quantitativos realizados por obra e
discriminar os locais.
6.1.6. A CONTRATADA, através de representante credenciado, poderá acompanhar
a elaboração da medição.
6.1.6.1. Na hipótese de não concordarcom os quantitativos medidos, a
CONTRATADA apresentará por escrito, em até 5(cinco) dias úteis, contados da data
de emissão do Boletim, os motivos de sua contestação, para análise e decisão por
parte da fiscalização.
6.1.6.2. Essa contestação não impedirá a emissão da Nota Fiscal/Fatura que esteja
de acordo com os valores indicados no Boletim de Medição e aprovados pelas
partes.
6.1.6.3. A ausência de contestação por parte da CONTRATADA no prazo
estipulado, será considerada como anuência, ficando prejudicada qualquer
reivindicação posterior.
6.2. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO)
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Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO E EDITAL)
Cláusula Oitava – DA GARANTIA:
(Nota explicativa: Caso não seja necessária garantia contratual essa cláusula deverá
ser excluída e as demais renumeradas)
8.1. Será exigida a prestação de Garantia Contratual no importe de XXX%
(XXXXXXXX) do valor global do Contrato, optando por uma das modalidades
previstas no §1º do Artigo 56, da Lei Nº 8.666/93.(Facultativo, mas o limite máximo é
sempre 5%, com raríssimas exceções)
8.2. O prazo de validade da garantia será contado a partir da data de início da
vigência do contrato, e deverá estender-se por mais 90 (noventa) dias após a data
da conclusão dos serviços.
8.3. A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer
garantia ao CONTRATANTE quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de
todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato.
8.4. A caução do Contrato terá que ser efetuada e apresentada ao CONTRATANTE,
na Tesouraria da MUNICÍPIO de São José da Lapa/MG, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, antes da data de emissão da Ordem de Serviço, sob pena de ser o
Contrato nulo de pleno direito, devendo a CONTRATADA ser convocada para esse
fim com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.
8.5. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo
com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder o reforço da caução inicial no mesmo
percentual estabelecido.
8.6. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o
atestado de recebimento da obra.
Cláusula Nona – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
<INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO>
Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
10.1. - DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO E EDITAL)
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10.2. - DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO PROJETO BÁSICO E EDITAL)
Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO EDITAL)
Cláusula Décima Segunda – DA FISCALIZAÇÃO:
12.1. O setor competente para autorizar e fiscalizar o cumprimento do objeto desta
licitação será a Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXX, observados os artigos 73 a
76 da Lei Federal n. 8.666/93, e será realizada pela CONTRATANTE no local,
através de seu representante, designado de forma a fazer cumprir, rigorosamente,
os projetos, os prazos e condições determinados no edital e seus anexos a que deu
causa a este Contrato, a proposta e as disposições do Contrato.
12.1.1. A fiscalização de que trata o item anterior será exercida da seguinte forma:
12.1.1.1. O Fiscal de obras será o servidor XXXXXXXX, EngenheiroXXXXX –
CREA/CAU Nº XXXXXXX, cargo XXXXXXXX e matrícula XXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXX, telefones: (XXX) XXXXXXXX,
12.1.1.2. O Fiscal de Contrato será o servidor XXXXXXX, cargo XXXXXXXX e
matrícula XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX, telefones: (XXX) XXXXXXXX.
Cláusula Décima Terceira – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO:
13.1. Este contrato vigorará pelo prazo de XX (XXXXXX) meses, com início a partir
da emissão da Ordem de Serviço pela fiscalização da CONTRATANTE, excluindose o dia do início e incluindo-se o do vencimento, podendo ser prorrogado de acordo
com os dispositivos da Lei Federal Nº 8.666/93 e em conformidade com o
orçamento do exercício correspondente.
13.2. É permitida a prorrogação do prazo de execução, desde que mantidas as
mesmas condições do Contrato original. Na prorrogação será justificado o interesse
público e a causa de sua aplicação.
13.3. Ultrapassados 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, os
valors contratuais serão corrigidos de acordo com a tabela referencial utilizada no
orçamento detalhado. Na hipótese de composição de custos e de preços pela
Secretaria Municipal de Obras, será utilizado o INCC ou outro índice que vier a
substitui-lo.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
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14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
Nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
14.2. A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será autorizada e
considerada posteriormente na medição após aprovação da SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS à vista de justificativa técnica e econômica, respeitado o
limite legal, levando-se em consideração os critérios estabelecidos na legislação de
regência.
Cláusula Décima Quinta – DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá
ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela
Lei de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual a serem revisados,
bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da proposta
apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O preço
poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado no
mercado.
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16.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas
e justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço,
através de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper a prestação do serviço, sendo a
referida obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas neste
contrato.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou a apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
(Nota explicativa: o item 17.2 deverá ser excluído caso seja permitida a
subcontratação)
17.1. A tolerância com qualqueratraso ou inadimplência por parte
CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

da

17.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto desta
CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS.
Cláusula Décima Oitava – DA PUBLICAÇÃO:
18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na
Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal Nº 8.666/93.
Cláusula Décima Nona - DO FORO:
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
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19.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 3 (três) vias, de igual
teor.
São José da Lapa, de

de

.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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MINUTAS DE DECLARAÇÕES E ATESTADOS COMUNS A TODOS OS TIPOS
DE EDITAIS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
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DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PARENTESCO COM AGENTE OU SERVIDOR
PÚBLICO QUE EXERÇA CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA
DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE,
BEM COMO SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, COMPANHEIROS OU
PARENTES, ATÉ O SEGUNDO GRAU, EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR
AFINIDADE

DECLARAÇÃO

_________________________________,
presidente/diretor/provedor
do
(a)
_____________________________, CNPJ nº. __________________, declaro, sob
as penas da lei, que nenhum sócio ou administrador desta pessoa jurídica possui
grau de parentesco, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral até o 3º (terceiro) grau inclusive, com o Prefeito Municipal, o Vice- Prefeito
e os Secretários Municipais, Vereadores ou servidor investido público municipal, em
especial aqueles investidos em cargo de direção, chefia e assessoramento na
Administração Pública Municipal.

São José da Lapa, _____ de _______________ de 20XX.

PROCURAÇÃO
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NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO,
etc, neste ato representado pelo(s) Senhor(a) DIRETORES OU SÓCIOS, COM
QUALIFICAÇÃO COMPLETA (NOME, RG, CPF, NACIONALIDADE,
ESTADO
CIVIL, PROFISSÃO E ENDEREÇO), pelo presente instrumento de mandato,
nomeia e constitui, como Procurador(a) o(a) Senhor(a) NOME, RG, CPF,
NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO E ENDEREÇO, a quem confere
amplos poderes para representar a outorgante nos atos necessários no(a) INSERIR
MODALIDADE, sob o nº. XXX /20 XXX, conferindo-lhe ainda, poderes especiais
para apresentar proposta, lances verbais, negociar preços e demais condições,
interpor e desistir de recursos, apresentar declarações, firmar compromissos ou
acordos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de
iguais poderes.

Data e local.

________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Observação: Esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro/CPL na fase de
credenciamento, fora de qualquer envelope.

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS/PREGÃO Nº XXX/20XX
PROCESSO Nº. XXX/20XX
OBJETO: XXXXXXXXX
Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
portador do Documento de Identidade Nº XXXXXXXXXXXX, para participar das
reuniões relativas ao Processo Licitatório acima referenciado, o qual está
autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em
nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos, assinar atas e
praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos
por firme e valioso.
Data e local

________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO,
etc., neste ato representado pelo(s) DIRETORES OU SÓCIOS, COM
QUALIFICAÇÃO COMPLETA, NOME, RG, CPF, NACIONALIDADE, ESTADO
CIVIL, PROFISSÃO, ENDEREÇO, pelo presente instrumento declara sob as penas
da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no (a)
INSERIR MODALIDADE, sob o nº XXX/20XX.

Local e data.

________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro na
fase de credenciamento, fora de qualquer envelope.
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO,
etc., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistemfatos
impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e local.

XXXXXXXXXXXXXX
[Nome do
XX Representante legal –
Cargo]
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DECLARAÇÃO

NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO,
etc., DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer
trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo
7º da Constituição Federal.
Data e local.

XXXXXXXXXXXXXX
[Nome do
XX Representante legal –
Cargo]

Observação: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condição de
aprendiz, desde que maior de 14 (quatorze) anos, deverá declarar essa condição.
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DECLARAÇÃO DE RESTRIÇÃO REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA
ME OU EPP

A ______________________________,CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, neste ato representado pelo(s)
____________________ diretores ou sócios, com qualificação completa – nome,
RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço pelo presente
instrumento, na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, declara
que apresenta restrições na documentação relativa à regularidade fiscal/trabalhista e
assume o compromisso de promover sua regularização no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, prorrogável por igual período, caso formule o lance vencedor.
Data e local.

________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ..........................................................................................(nome da
licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ......................................., com sede no endereço
sito à.............................................(endereço completo da licitante), em cumprimento
ao exigido no Edital da XXXXXXX nº XXX/20XX, DECLARA sob as penas da Lei,
que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, portanto, a exercer o
direito de preferência como critério de desempate neste procedimento licitatório.
Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais
para tanto, firma a presente.

São José da Lapa/MG, .....de ...................... de 20XX.

_______________________________________________
(Nome da licitante e assinatura do representante legal).
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DECLARAÇÃO DE VISITA E VISTORIA

Declaramos, para o fim de atender ao previsto no Edital e respectivos anexos
que compõem o processo na modalidade XXX, sob o nº XXX/20 XXX, Processo
Administrativo Nº XXX/20 XXX, que o Sr(ª) representante da Empresa visitou e
vistoriou o(s) local(is), onde será(ao) executado(s) os serviços, tendo tomado
conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para
cumprimento das obrigações referente ao objeto da licitação.

Data e local.

______________________________________________
Representante MUNICÍPIO

______________________________________________
Representante Legal da Empresa

______________________________________________

RT da Empresa

OBS: Uma cópia deste documento deverá permanecer em poder da MUNICÍPIO de
São José da Lapa.
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DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA

NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO,
etc. neste ato representada por REPRESENTANTE DA EMPRESA E
QUALIFICAÇÃO
DO
MESMO,
CONSTANDO
INCLUSIVE
QUAL
AFUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria
ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco
por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços
nos termos do Edital e respectivos anexos que compõem o processo na modalidade
XXX, sob o nº XXX/20XXX, Processo Administrativo Nº XXX/20XXX.
Data e local.

______________________________________________
Representante Legal da Empresa

______________________________________________

RT da Empresa
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

(Nota:esse modelo só deve ser mantido se o edital exigi-lo para fins de
comprovação de qualificação técnica. Do contrário, retirar.)
NOME DA PESSOA JURÍDICA/FÍSICA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM
CNPJ/CPF, ENDEREÇO, etc., DECLARA, perante a MUNICÍPIO de São José da
Lapa, que:
1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos
necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório na
modalidade XXX, sob o Nº XXX/20 XXX, quais sejam: Instalações físicas,
Equipamentos/máquinas/veículos, Mão de obra qualificada, necessários para
execução do objeto.(listar o exigido no edital)
2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas
no Edital e respectivos anexos que compõem o processo licitatório.
3. Compromete-se, ainda, que no momento da assinatura do respectivo Termo de
Contrato ou instrumento equivalente a apresentar a comprovação documentalde
posse/propriedade ou disponibilidade da estrutura e dos recursos acima listados.
Data e local.

XXXXXXXXXXXXXX
[Nome do
XX Representante legal –
Cargo]
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MINUTAS DE PROPOSTAS DE PREÇOS
PROPOSTA COMERCIAL PARA BENS/PRODUTOS
MODELO PARA ITEM
PROPOSTA COMERCIAL XXXXXXXXXX Nº xxxx/20XX
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE/FAX:
E MAIL:
NOME DO REPRES. LEGAL:
IDENTIDADE DO REPRES.
LEGAL:
CPF DO REPRES. LEGAL:
NOME BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
ITEM PRODUTO

MARCA/
MODELO

UM

QTD

VALOR UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL ..............
RELACIONAR ABAIXO ITENS QUE POSSUEM PRAZO DE GARANTIA E ASSIST. TÉC.
ITEM PRODUTO

PRAZO DE GARANTIA

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
PRAZO DE ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo XX do
Edital.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação eque
estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

LOCAL E DATA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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PROPOSTA COMERCIAL PARA BENS/PRODUTOS
MODELO PARA LOTE ÚNICO
PROPOSTA COMERCIAL XXXXXXXXXX Nº xxxx/20XX
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE/FAX:
E MAIL:
NOME DO REPRES. LEGAL:
IDENTIDADE DO REPRES.
LEGAL:
CPF DO REPRES. LEGAL:
NOME BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
LOTE ÚNICO
MARCA/
ITEM PRODUTO
MODELO

UM QTD

VALOR UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL LOTE
RELACIONAR ABAIXO OS ITENS QUE POSSUEM PRAZO DE GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ASSISTÊNCIA
ITEM PRODUTO
PRAZO DE GARANTIA
TÉCNICA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
PRAZO DE ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo XX do
Edital
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação eque
estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

LOCAL E DATA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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PROPOSTA COMERCIAL PARA BENS/PRODUTOS
MODELO PARA MAIS DE UM LOTE
PROPOSTA COMERCIAL XXXXXXXXXX Nº xxxx/20XX
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE/FAX:
E MAIL:
NOME DO REP. LEGAL:
IDENTIDADE DO REP.
LEGAL:
CPF DO REPRES. LEGAL:
NOME BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
LOTE 1
MARCA/
ITEM PRODUTO
MODELO

UM

QTD

VALOR UNIT.

VALOR
TOTAL

LOTE 2
ITEM PRODUTO

MARCA/
MODELO

UM

QTD

VALOR UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

VALOR TOTAL DO LOTE
SOMA TOTAL TODOS LOTES
RELACIONAR ABAIXO OS ITENS QUE POSSUEM PRAZO DE GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ASSISTÊNCIA
ITEM PRODUTO
PRAZO DE GARANTIA
TÉCNICA
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
PRAZO DE ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do
Edital.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação eque
estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

LOCAL E DATA
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REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
PROPOSTA COMERCIAL PARA SERVIÇOS
PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO XXXXXXXXXX Nº xxxx/20XX
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE/FAX
E MAIL:
NOME DO REPRES. LEGAL
IDENTIDADE DO REPRES. LEGAL
CPF DO REPRES. LEGAL
NOME BANCO
AGÊNCIA
CONTA CORRENTE
OBJETO
ITEM ESPECIFICAÇÃO

QTD

VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

VALOR TOTAL
DURAÇÃO DO CONTRATO (MESES)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
(Conforme Minuta do Contrato)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
LOCAL DE EXECUÇÃO
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I
do Edital.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer
outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
licitação eque estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e
seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

LOCAL E DATA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

MINUTAS DE PLANILHAS DE CUSTO
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PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS/PRODUTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº
MODALIDADE:
Nº
/20

/20

DATA:
PRODUTO:

1. CUSTO LÍQUIDO DA MERCADORIA
Custo Unitário da Mercadoria (Nota Fiscal)
IPI
Crédito de ICMS
Frete
Outros
Custo Líquido da Mercadoria

R$

%

2. CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO
2.1 Impostos e Contribuições
2.1.1 ICMS
2.1.2 PIS
2.1.3 COFINS
2.1.4 CPMF
2.2 . Outros
Total dos Custos de Comercialização

R$

3. LUCRO DESEJADO

R$

%

4. CUSTOS FIXOS
4.1 REMUNERAÇÕES
Salários
Outras Remunerações
4.2 ENCARGOS SOCIAIS

R$
0,00

%

0,00%
0,00%
0,00
%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00

INSS
FGTS
Vale Transporte
13º Salário
Férias
4.3 BENEFÍCIOS SOCIAIS

11,00%
8,00%

0,00

Plano Saúde - Vale-refeição
Alimentação
Outros
TOTAL MÃO-DE-OBRA INDIRETA

0,00

4.4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,00

Aluguel

0,00

8,33%
2,78%
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Tarifas
TOTAL

0,00

CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA
1. CUSTO LÍQUIDO DA MERCADORIA
2. CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO
3. LUCRO DESEJADO
4. CUSTO FIXO
Soma dos Percentuais
5. CÁLCULO
PREÇO DE VENDA

R$
0,00

%

0,00%

#DIV/0!

(*) A licitante vencedora poderá ajustar a sua planilha de acordo com o seu ramo de
atividade e características do produto, devendo ser informados todos os custos
considerados na formação de seu preço.

457

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

__________________________________________________________________________
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS/SERVIÇOS
Nota explicativa: adaptar às características do serviço contratado, no que couber.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /20
DATA:
MODALIDADE:

Nº

/20

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A
B
C
D

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
MUNICÍPIO/UF
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio
Nº
de meses de execução contratual
Coletivo

Identificação do Serviço
Tipo de serviço

Unidade de Quantidade total a contratar (em função da
medida
unidade de medida)

Parte A: Mão-de-obra
Nota 1: Deverão ser informados os valores
unitários por empregado.
1
2
3
4

Tipo de serviço (mesmo serviço com características
Salário
Normativo da Categoria Profissional (R$)
distintas)
Categoria Profissional (Vinculada à execução contratual)
Data Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)

Módulo 1: Composição da Remuneração
1
Composição da Remuneração
1.1 Salário Base
1.2 Adicional de Periculosidade
1.3 Adicional Insalubridade
1.4 Adicional Noturno
1.5 Hora Noturna Adicional
1.6 Adicional de Hora Extra
1.7 Intervalo Intrajornada
1.8 Outros (Especificar)
Total da Remuneração

Valor (R$)

Módulo 2: Benefícios Mensais e Diários
Nota 1: O valor deverá ser o custo real do insumo (descontado
eventualmente pago pelo empregador).
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Benefícios Mensais e Diários
Transporte
Auxilio Alimentação (Vales, Cesta Básica, Etc.)
Assistência Médica e Familiar
Auxilio Creche

Valor (R$)
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2.5 Seguro de Vida
2.6 Auxilio Funeral
2.7 Treinamento/Capacitação/Reciclagem
2.8 Auxilio Invalidez
2.9 Auxilio Funeral
2.10 PPR (Programa de Participação Resultados)
2.11 Outros (Especificar)
Total de Benefícios Mensais e Diários
Módulo 3: Insumos Diversos
Nota: Valores Mensais por empregado
3
3.1

3.2
3.3

3.4

Insumos Diversos

Quantitativos
Periodicidade

Uniformes
Calça
Camisa
Boné
Materiais

Semestral
Semestral
Semestral

Equipamentos
Botina
Meia
Luva
Outros (Especificar)

Semestral
Quadrimestral
Mensal

Quant. Mês

R$ Un.

R$ Mês

Total de Insumos Diversos
Módulo 4: Encargos Sociais e Trabalhistas
Submódulo 4.1: Encargos Previdenciários e FGTS
Nota 1: Percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são os estabelecidos pela legislação
vigente.
Nota 2: Percentuais incidentes sobre a remuneração.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
Total

Encargos Previdenciários e FGTS
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro Acidente Trabalho
SEBRAE

%

Valor R$

Submódulo 4.2: 13º Salário e Adicional de Férias
4.2

13º Salário e Adicional de Férias

Valor R$
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4.2.1 13º Salário
4.2.2 Adicional de Férias
SUBTOTAL
4.2.3 Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º Salário e Adicional de
Total Férias
Submódulo 4.3: Afastamento Maternidade
4.3
Afastamento Maternidade
4.3.1 Afastamento Maternidade
4.3.2 Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
Total

Valor R$

Submódulo 4.4: Provisão para Rescisão
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
Total

Provisão para Rescisão
Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS do Aviso Prévio Trabalhado

Valor R$

Submódulo 4.5: Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5
Custo de reposição do profissional ausente
4.5.1 Férias
4.5.2 Ausência por doença
4.5.3 Licença paternidade
4.5.4 Ausências legais
4.5.5 Ausência por acidente de trabalho
4.5.6 Outros (Especificar)
SUBTOTAL
4.5.7 Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição
Total

Valor R$

Quadro Resumo- Módulo 4.6: Encargos Sociais e Trabalhistas
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
Total

Encargos Sociais e Trabalhistas
13º Salário + Adicional de férias
Encargos previdenciários e FGTS
Afastamento Maternidade
Custo de Rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (Especificar)

Valor R$

Módulo 5: Custos Indiretos, Tributos e Lucros
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Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e
Lucro2:por
Nota
O empregado.
valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual
sobre o valor do faturamento.
5
5.1
5.2

5.3
Total

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos, (Despesas Administrativas)
Tributos
COFINS
PIS
ISSQN
Outros Tributos (Especificar)
Lucro

%

Valor R$

Parte B: Quadro Resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (Valor por empregado)
1
Módulo 1 - Composição da Remuneração
2
Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
3
Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, Materiais e outros)
4
Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A+B+C+D)
5
Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

Valor R$

Parte C: Quadro Resumo - Valor Mensal do Serviço
Tipo de Serviço (A)

Valor
Proposto/
Emp. (B)
R$

Quant.
Valor
Emp./ Posto Proposto/
(C)
Posto (D)
= (B) x (C)
R$

Quant.
Postos
(E)

Valor Total
Serviço (F) =
(D) x (E)
R$

Valor Mensal do Serviço
Parte D: Quadro Demonstrativo -Valor Global da Proposta
Valor Global da Proposta
Descrição
1
Valor Mensal do Serviço
2
Valor Global da Proposta (Valor Mensal do Serviço x Nº
Meses
Contrato)

Valor (R$)
R$
R$

(*) A licitante vencedora deverá ajustar a sua planilha de acordo com o seu ramo de
atividade, devendo ser informados todos os custos considerados na formação de seu
preço.
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MINUTAS ESPECÍFICAS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS Nº. XXX/20XX
PROCESSO Nº. XXX/20XX
OBJETO:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
MUNICÍPIO de São José da Lapa/MG
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE SÃO
JOSÉ DA LAPA – MG
Ref.:
Prezados Senhores,
(Empresa) __________________________________, com sede na cidade de
_________________, na ____________(endereço) __________________, inscrita no
CNPJ sob o n.º __________, abaixo assinado, propõe a MUNICÍPIO de São José da
Lapa a execução dos serviços de ________________________, objeto do
____________________________, de acordo com orçamento a presentado nas
seguintes condições:
O Preço global Proposto é de R$ _____________(__________________), para
execução dos serviços no prazo de __________ ( ) meses, sendo:
O prazo de validade da proposta é de ___ (____________) dias consecutivos, a
contar da data de validade da apresentação da proposta.
Data e local.
________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do Responsável ou Representante Legal

OBSERVAÇÕES:
Junto à esta proposta, deverá ser apresentada a planilha de preços e o cronograma,
consoante modelos do Anexo XX;
Deverá constar no envelope da proposta de preços – DECLARAÇÃO DE VISITA AO
LOCAL DA OBRA – consoante modelo do Anexo XX(se for o caso de realização de
visita).
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MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS Nº. XXX/20XX
PROCESSO Nº. XXX/20XX
OBJETO:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Data de apresentação da proposta: xx/xx/20xx às xx:xx horas.
Valores
ITE CÓDIG FONT DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT Custo
M
O
E
.

Preço

%

TOTAL GERAL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MESES (De acordo com o prazo da
ITEM DENOMINAÇÃO
obra/serviço)
01
02 03 04 05 06 07 08

TOTAL DE CUSTO DIRETO R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

TOTAL %

100,00%

%
% ACUMULADA

100
%
OBS: A planilha, orçamentária de custos e cronograma, é parte integrante da proposta, a
não apresentação destas devidamente preenchidas acarretará na desclassificação da
proposta.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA E POR EXTENSO R$:
VALIDADE DA PROPOSTA:
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
RAZÃO SOCIAL / CNPJ:
ENDEREÇO, NÚMERO DE TELEFONE/FAX:
Data e local.
_______________________
XXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do Responsável ou Representante Legal
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MODELO DE PLANILHA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS Nº. XXX/20XX
PROCESSO Nº. XXX/20XX
OBJETO:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Composição de preço:

Unitário

Mensal

Unidade
H
H
H
H

Quantidade

Item:
Discriminação

Custo unitário

I – Mão de obra

Subtotal:
II – Encargos Sociais e Trabalhistas:
III – Equipamentos

Custo total

% sobre mão de obra

H
H
H
H

Subtotal:
IV – Materiais

Subtotal:
V – Ferramentas:

Global

H
H
H
H
% sobre mão de obra

VI – Outros (especificar)

Subtotal:
VII – Total (I + II + III + IV + V + VI)
VIII – Taxa de bonificação e despesas indiretas – BDI:
Total
Geral
item VII

% sobre o

RAZÃO SOCIAL / CNPJ:
ENDEREÇO, NÚMERO DE TELEFONE/FAX:
Data e local:

_______________________
XXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do Responsável ou Representante Legal
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COMPOSIÇÃO DO BDI

Proponente: MUNICÍPIO de São José da Lapa

MUNICÍPIO: São José da
Lapa/MG

Empreendimento: XXXXXXXXXXXXX

Data-base: XXXXX/XXXX

Composição
de BDI
BDI Proposto:
Adotada

Composição do BDI Intervalos
Sugerida
admissíveis sem
Justificativa
Garantia (G) +
De 0,80% até 1,00% G+S: 0,90% Obs.: I) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmulas de cálculo nos termos do
Seguros
(S)
Risco (R)
De 0,97% até 1,27% R:
1,18% Acórdão 2622/2013 do TCU.
Despesas
Financeiras (DF)

De 0,59% até 1,39% DF:

1,23%

Administração
Central (AC)
Lucro (L)

De 3,00% até 5,50% AC:

BDI = ((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)) -1
1-I
4,80%

De 6,16% até 8,96% L:

6,70%

PIS =

0,65%

COFINS =

3,00%

XXXX%

II) Desoneração da folha de pagamento (recolhimento de 2% sobre faturamento) conforme
Lei 12844/2013.

ISS (LEI 74) = 4,00%
Taxa de Impostos (I)

=>

I:

7,65%
BDI (proposto) =
1 - 2%

(1 + BDI (Acórdão TCU)

-1

=>

XXXXXXX%

OBS.: Adequar a composição do BDI, conforme
obra/serviço
a ser
III)aNo
caso deitens
dee serviços que não tenham referencial no SINAPI e/ou SICRO, estão
sendo adotadas as orientações sobre elaboração de orçamento de acordo com a
publicação do Acórdão nº 3938/2013 - TCU e Decreto nº
465
7983 de 08 de abril de 2013.

X
X
X
X
%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

__________________________________________________________________________

MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA/TOMADA DE PREÇOS Nº. XXX/20XX
PROCESSO Nº. XXX/20XX
OBJETO:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demonstrativo da Taxa de Encargos Sociais
Grupo A – Encargos Básicos
1 – Previdência Social
2 - SESI/SESC
3 - SENAI/SENAC
4 – INCRA
5 –Salário Educação
6 –Seguro Acidente de Trabalho
7 – FGTS
Subtotal:
Grupo B - Período não Trabalhado
1 – Férias (com 1/3 Constitucional)
2 – Auxílio Enfermidade
3 – Licença Maternidade
4 – Licença Paternidade
5 - 13º Salário
6 – Faltas Legais
7 -Aviso Prévio (redução jornada diária)
Subtotal:
Grupo C - Encargos sobre Demissão
1 - 40% referente FGTS nas Rescisões sem Justa Causa
2 – Aviso Prévio Indenizado
Subtotal:
Incidências Cumulativas
1 - Grupo A X Grupo B
TOTAL:
RAZÃO SOCIAL / CNPJ:
ENDEREÇO, NÚMERO DE TELEFONE/FAX:
Data e local.
_______________________
XXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do Responsável ou Representante Legal
Carteira de Identidade Nº
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Carimbo da Empresa
CONTEÚDO DO CD-ROM/PEN DRIVE

O CD–ROM contém:
(dependendo do tipo de obra ou serviço, inserir outros conteúdos)

a) Especificações Técnicas;
b) Normas de Segurança do Trabalho;
c) Critérios Gerais de Medição;
d) Composição do BDI;
e) Planilha de
Materiais
Complementares;

e

Mão

de

Obra para as

instalações

f)
Cronograma Físico-Financeiro da Obra;
g) Composição de Custo de Preço Unitário;
h) Projetos Técnicos;
i)
Modelos de Planilhas de Controle de Materiais e Serviços.

Programas utilizados p/ arquivos do CD:
- Editor de texto MS Word XXXXX (Especificações e Memoriais de Instalações);
- Planilha eletrônica MS Excel XXXXX (Planilha de Medição e lista de materiais);
- Para os projetos técnicos, os arquivos de impressão e visualização.
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENVOLVENDO VEÍCULOS OU MÁQUINAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
MODALIDADE:

Nº

/20

DATA:

/20

VEÍCULO/MAQUINA: (MARCA, TIPO, ANO DE FABRICAÇÃO)
CUSTOS/DESPESAS INDIRETAS

VALOR

1. CUSTO FIXO
1.1. Depreciação
1.2. Remuneração de capital
1.3. Seguro
1.4. Seguro Total
1.5. Mão de Obra
1.6. Encargos Sociais
1.7. Outros
Total Custo Fixo
2. CUSTO VARIÁVEL
2.1. Manutenção (peças, mão de obra, etc.)
2.2. Pneus, Prefeituras e recapagens
2.3. Combustível
2.4. Lubrificantes
2.5. Lavagens
2.6. Outros
Total Custo Variável
3. DESPESAS INDIRETAS
3.1. Despesas Administrativas
3.2. Outras
Total Despesas Indiretas
4. LUCRO
4.1. Lucro
Total Lucro
TOTALUNITÁRIO
(Custo Fixo + Custo Variável + Despesas Indiretas +
Lucro)

(*) A licitante vencedora deverá ajustar a sua planilha de acordo com o seu ramo de
atividade, devendo ser informados todos os custos considerados na formação de
seu preço.
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
PAL Nº. XXX/20XX
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/20XX
REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/GLOBAL

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, Lei 8666/93,
Lei 10.024/19 bem como o Decreto Municipal nº 1874 de 14 de agosto de 2020.
OBJETO: Aquisição de materiais médico-hospitalares, necessários para suprir as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde junto às suas unidades, conforme
especificações e quantitativos do Termo de Referência.

DIA/HORÁRIOS
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: XX/XX/2020 – Horas XXh00min
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS:XX/XX/2020– Horas XXh05min
LOCAL: - www.bbmnetlicitacoes.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.

EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.saojosedalapa.mg.gov.br.
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, por intermédio da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA, realizará a licitação na modalidade
PREGÃO ELETRONICO Nº XXX/20XX, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSDO
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, em sessão pública, por meio da INTERNET na
Sede da Prefeitura Municipal de São José da Lapa,Sala de Licitação, situada na
Praça Pedro Firmino Barbosa, nº 176, Centro, CEP 33.350-000, para
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,(descrição sucinta do objeto da licitação),conforme
especificações e quantitativos do Termo de Referência.
1.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases.
Os
trabalhos
serão
conduzidos
pelo(a)
Pregoeiro(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomeada pela Portaria nº XXX de XX de XXXXXXX de
20XX, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para
o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET –
Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
2. DO OBJETO
2.1. Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (descrição sucinta do objeto da licitação), conforme
especificações e quantitativos do Termo de Referência constante em anexo I.
2.2. O registro dos preços em Ata de Registro de Preços não gera compromisso de
contratação ou aquisição do ITEM nela registrados por parte do Órgão Gerenciador
do presente Pregão para Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades
participantes, nem de firmar contratações nas quantidades estimadas.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação
orçamentária abaixo especificada:
Ficha: XXXXXXXXXXXXXXXX
4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ESCLARECIMENTOS
4.1. Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação
perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do terceiro dia útil que
anteceder a data fixada paraabertura da sessão pública.
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4.1.1 Os pedidos de esclarecimento poderão ser solicitados por meio eletrônico,
utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema
www.bbmnetlicitacoes.com.br
5. DA IMPUGNAÇÃO
5.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública.
5.2. Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a
data fixada para abertura da sessão pública.
6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
6.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a
todas as exigências contidas neste Edital.
6.2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste
processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das
situações a seguir:
6.2.1. Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
6.2.2. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento
de licitar e de contratar;
6.2.3. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
6.2.4. Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;
6.2.5. Isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do
projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto
ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados;
6.2.6. Sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação.
7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
7.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
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7.1.1. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
7.1.2. Responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3. Abrir as propostas de preços;
7.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;
7.1.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do
lance de menor preço;
7.1.7. Verificar a habilitação do proponente;
7.1.8. Declarar o vencedor;
7.1.9. Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para
julgamento;
7.1.10. Elaborar a ata da sessão;
7.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação.
8. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
8.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de
acesso
poderão
ser
iniciados
diretamente
no
endereço
eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
8.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico
poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone,
WhatsApp,
Chat
ou
e-mail,
disponíveis
no
endereço
eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
8.2.1. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET
Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa
Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de
Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.
9. PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
9.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta
de
preços,
por
meio
do
sistema
eletrônico
no
sítio
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www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de
Negociação”.
9.1.1. As propostas de preços deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e
horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.
9.2. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
9.3. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do
pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.
9.3.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após
reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema
eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.
9.4. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a
quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do
certame.
9.5. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das
propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por
meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao
procedimento.
10. DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e
atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O licitante
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.2. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme
disposição legal.
10.2.1. Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as
seguintes condições:

473

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

__________________________________________________________________________
10.2.1.1. Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações
constantes deste Edital e Termo de Referência.
10.2.1.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos
no campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR TOTAL do lote ou
VALOR UNITÁRIO.
10.3. Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema
eletrônico, a licitante deverá preencher as informações do item 10.2 no campo
“FICHA TÉCNICA” ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo
apropriado do sistemada Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a
identificação do licitante por qualquer meio.
10.3.1. Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo
próprio da plataforma BBMNET Licitações.
10.4. No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a
MARCA.
10.5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no
campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e
quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e
indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
11. ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
11.1. A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do Pregão
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já
indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
11.1.1.O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no termo de referência.
11.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
11.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário
de registro e valor.
11.2.1.Para efeito da disputa de preços, as propostas
eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.

encaminhadas
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11.2.2.Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro
valor ofertado para o lote.
11.2.3.O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ XXXXX
(XXXXXXX).(nem sempre será necessário, aplicável ou recomendável essa regra. Dependerá do
objeto e do nível de variação dos preços observados no mercado)

11.3. Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é
permitido ao Pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários
lotes da mesma licitação.
11.3.1. Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos
mesmos. Entretanto, o Pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes
selecionados fora da ordem sequencial.
11.4.O tempo normal de disputa será encerrado pelo Pregoeiro.
11.4.O modo de disputa a ser adotado no certame será o ABERTO: O tempo da
etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação
automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois
minutos para o término da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe
duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando
chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance
de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos
02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará
automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do
registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Doulhe uma” e, assim, sucessivamente. (caso seja adotado o modo de disputa “aberto e fechado”,
será necessário adaptar esta cláusula, de acordo com a minuta da BBMNET Licitações)

11.4.1 O Pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é
automático, conforme explanado acima.
11.4.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat
na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna
Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”,
“Dou-lhe duas”, é exibido;
11.4.3. O Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa,
admitir o reinício da etapa de lances.
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11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate,
conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a
aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento
detalhado no item 14 deste Edital.
11.6. O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada
participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.
11.7. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
11.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo
pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR
PREÇO", por item, podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por lote/item,
para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação,
observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros
mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.
12.2. Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor
proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço
com o seu detentor.
12.3. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o
pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta,
avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o
cumprimento das demais exigências para habilitação contidas no item 13 Edital.
12.3.1. No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante
convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos
previstos nos itens 13 e 14, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat
de mensagens.
12.3.2. A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio
dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o
disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente
desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
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12.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.
12.5. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não
atender as exigências fixadas neste Edital.
12.6. Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de
preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e
totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os
ajustes, inexequíveis ou superfaturados.
12.7.O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02
(duas horas), sob pena de não aceitação da proposta.
12.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceito pelo pregoeiro.
12.8. A primeira colocada na fase de lances poderá ser convocada a apresentar
amostra do item ofertado, no prazo máximo de XXXXXXXXXXXXXXXX, conforme
estabelecido no Termo de Referência, a contar da suspensão da sessão pública do
certame, para avaliação técnica de compatibilidade da amostra com as
especificações constantes do Anexo I deste edital – termo de referência.
12.8.1. A amostra deverá ser entregue no local, horário e conforme os termos
estabelecidos no Edital, Termo de Referência anexo I.
12.8.2. A amostra deverá estar devidamente embalada, lacrada e identificada com o
número deste pregão, o número do item, o CNPJ e a firma, denominação social ou a
razão social do licitante.
12.8.3. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, a proposta
será recusada e será convocada a autora da segunda melhor proposta para
apresentar sua amostra, e assim sucessivamente. A amostra apresentada será
manuseada ficando disponível para ser retirada pelo licitante após a homologação
da licitação. Se após a homologação da licitação a empresa não retirar a amostra
reprovada no prazo de 30 (trinta) dias, poderá haver a doação do material, sem
gerar direito de indenização à licitante. (nem sempre aplicável – dependerá da previsão
constante do TR. Cabível apenas para alguns tipos de fornecimento).

12.9.Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as
exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo
Pregoeiro.
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12.10. (verificar na Bolsa se existe a possibilidade de os demais licitantes
registrarem o preço do primeiro colocado, caso tenham interesse e como isso ocorre
via sistema. Isso deve ser mencionado nesse momento, pois terá que constar na ata
da sessão)
13. DA HABILITAÇÃO
13.1. Os documentos relativos à habilitação, acompanhados da proposta escrita de
preços, dos licitantes, deverão ser encaminhados até a abertura da sessão
pública, conforme previsto neste edital, contados da convocação do Pregoeiro,
por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou
“jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação
estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br.
13.2. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos
estabelecidos acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como
as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que
apresentou a proposta ou o lance subsequente.
13.3 Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos
enviados na forma constante do item 13.1, deverão ser relacionados e
apresentadosna Secretaria de Administração desta Prefeitura, localizada na Praça
Pedro Firmino Barbosa nº 176, Bairro Centro– CEP 33.350-000, das 09h00min às
12h00min e das 13h00min às 17h00min, em até 3 (três) dias úteis após o
encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de
habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.
13.3.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que
acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da equipe de
apoio, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.
13.3.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº
2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em
relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.
13.4. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela
autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.
13.5.OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO:
13.5.1. PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
13.5.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
13.5.1.2. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais
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(empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
comprobatórios da eleição dos atuais administradores;
13.5.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
13.5.1.4. Declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art.
27 da Lei nº 8.666/93.
13.5.2. PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
13.5.2.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial,
expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. Será aceita certidão
positiva de recuperação judicial/extrajudicial, desde queo licitante comprove, na
mesma oportunidade, via apresentação do Plano de Recuperação judicial, a
possibilidade de adequado cumprimento do objeto deste certame.
13.5.3. PARAREGULARIDADE FISCAL:
13.5.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do
Ministério da Fazenda;
13.5.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições
Sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei Nº
8.212/1991;
13.5.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;
13.5.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente
do MUNICÍPIO;
13.5.3.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS;
13.5.4 PARAREGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA:
13.5.4.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 - CNDT;
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13.5.5. PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
13.5.5.1.XXXXXXXXXXXXXXX
13.5.5.2. XXXXXXXXXXXXXXX
13.5.5.3. XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(adaptar de acordo com o respectivo TR)

13.5.6. DECLARAÇÕES:
13.5.6.1. Declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital;
13.5.6.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo/ inidoneidade;
13.5.6.3. Declaração de responsabilidade,
13.5.6.4. Declaração de enquadramento no regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP.
13.6. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da
imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticadapor servidor
habilitado mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser
apresentadas perfeitamente legíveis.
13.6.1. Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não
havendo prazo nos documentos os mesmos serão considerados válidos se emitidos
em até 180 dias.
13.7. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues,
fixando-lhe prazo para atendimento.
13.8. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da
licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da
documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e
aceito pelo pregoeiro.
14. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS
14.1. O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às
microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o
procedimento descrito a seguir:
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14.1.1. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
14.1.1.1. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas
perderá o direito ao tratamento diferenciado.
14.1.2. Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico
detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o
do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
14.1.2.1. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
14.1.2.2. Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de
habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13. deste edital.
14.1.3. Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o Pregoeiro
convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da
cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico,
a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco
minutos.
14.1.3.1. Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na
situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a
ofertar lances inferiores à menor proposta.
14.1.3.2. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será
considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala
virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta de
preços, conforme item 12.3.1 deste edital.
14.1.3.3. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada
licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em
momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término
serão considerados inválidos.
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14.1.4. Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja
desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é
mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta
cláusula.
14.1.4.1. Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no
item 14.1.2.2.
14.1.4.2. No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através
do “chat de mensagens”.
14.1.4.3. A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para
oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de
mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
14.1.1.4. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite
o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da
apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item 12.3.1
deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços,
14.1.5. O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital,
observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
14.1.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um
prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação,
contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05
(cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação
expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
15 – DOS RECURSOS
15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos
licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso,
imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto,
exclusivamente,
campo
próprio
disponibilizado
no
sistema
www.bbmnetlicitacoes.com.br.Será aberto o prazo para manifestação da intenção de
interposição de recurso.
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15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente
por meio eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a
apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será
efetuada mediante protocolo, na Secretaria de Administração, localizada na Praça
Pedro Firmino Barbosa nº 176, Bairro Centro, das 09h00min às 12h00min e das
13h00min às 17h00min, aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame,
observados os prazos estabelecidos.
15.3. A falta de interposição de recurso nos termos do item 15.1. importará a
decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao
vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do
procedimento licitatório.
15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos
devidamente fundamentado à autoridade competente.
15.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e,
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no
interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará
o procedimento licitatório.
15.7.O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos
licitantes.
15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo
proponente.
16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto
ao licitante declarado vencedor.
16.2. Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s)
vencedor(es).
16.3. A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura
do procedimento.
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17. DA CONTRATAÇÃO
17.1. A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura da Ata de
Registro de Preços.
17.1.1. Decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial
para assinatura da Ata, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao
chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades
previstas neste edital.
17.2. Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para
assinatura da ata ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso
de perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será feito a convocação do
licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida às
exigências de habilitação deste edital.
17.2.1. O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva
celebração da Ata de Registro de Preços com o Contratante, observadas as ofertas
anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das
penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no
certame.
17.3. Por se tratar de Registro de preços, fica vedado qualquer aditivo, exceto os
decorrentes de eventual reequilíbrio econômico-financeiro do contato.
17.4. Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será
formalizado por escrito e também integrará a ata.
17.5. A vedação do item 17.3 não atinge eventuais contratos celebrados em
decorrência da ata.
18. DO REAJUSTE
18.1. Fica vedado qualquer reajustamento de preços, haja vista a ata ser celebrada
pelo prazo máximo de 12 meses.
18.2. A vedação prevista no item 18.1. nãoatinge eventuais contratos celebrados
em decorrência da ata cuja execução ultrapasse o período de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua celebração, quando poderá ser permitido o reajuste
do contrato, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA/IBGE.
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1. XXXXXXXXXX;
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19.2. XXXXXXXXXX;
19.3. XXXXXXXXXX;
19.4.XXXXXXXXXX;
19.5.XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
(adaptar de acordo com o TR)

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1. XXXXXXXXXX;
20.2. XXXXXXXXXX;
20.3. XXXXXXXXXX;
20.4. XXXXXXXXXX;
20.5. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
(adaptar de acordo com o TR)

21. DO PAGAMENTO
21.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela contratada em sua proposta, no prazo de XX (XXXXXXX)dias corridos da data
da liquidação, com base na(s) Nota(s) Fiscal (is), devidamente conferidos e
aprovados pelo Contratante, emitida conforme os termos do Edital e seus anexos.
21.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do
contrato.
21.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de
pagamento que apresentarem incorreções serão devolvidos à Contratada e o prazo
para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos
documentos, considerados válidos pelo Contratante.
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21.1.3. Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos da Contratada,
sob pena de não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de
obrigação da Contratada.
21.2. Para que os pagamentos possam ser efetuados, a contratada deverá
apresentar, junto a nota fiscal de serviços a seguinte documentação:
I - Documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;
21.3. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
21.4. Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de
2003, e legislação municipal aplicável.
21.5. É vedado ao Contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
22 – DO REGISTRO DE PREÇOS

22.1. Homologado o resultado da licitação, o setor de contratos do MUNICÍPIO,
respeitada a ordem de classificação, convocará os interessados para assinatura da
Ata de Registro de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação e, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o
compromisso de fornecimento terá efeito nas condições estabelecidas na Ata.
22.1.1 As licitantes classificadas, se desejarem, poderão registrar os seus preços na
Ata, desde que aceitem fornecer nas mesmas condições e preço da licitante
vencedora do certame.
22.1.2. A Ata de Registro de Preços será assinada pelo(s) titular do órgão (s)
solicitante e pela licitante cujos preços forem registrados.
22.1.2.1. Será formalizada uma ata para cada licitante vencedor, bem como para os
licitantes classificados que aceitem fornecer nas mesmas condições e preços do
licitante vencedor, quando ocorrer as hipóteses previstas nos itens 12.2, 12.4 e/ou
12.9.
22.1.3. O prazo de 3 (três) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser renovada, motivadamente, pelo mesmo período.
22.2. A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de
Registro de Preços, se tiver a Supervisão de Licitação conhecimento de fato ou
circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica,
qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida
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nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em
ordem crescente de preços.
22.3. A Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador do presente
Pregão para Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a
adquirir os serviços nela registrados nem firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais
itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições,
os beneficiários do registro terão preferência.
22.3.1. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro, quando o Órgão Gerenciador ou qualquer dos outros
órgãos/entidades participantes, optar pela aquisição do objeto cujo preço está
registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de
Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
22.4. Durante a vigência do Registro de Preços, os órgãos participantes convocarão
os detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente a ordem de
classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de
Registro de Preços.
22.5. O Órgão Gerenciador poderá avaliar o mercado, e caso veja relevância
promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará os
novos preços registrados.
22.5.1. Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta final do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do
registro de preços – equação econômico-financeira.
22.5.2. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas na Imprensa
Oficial do MUNICÍPIO.
22.6. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado,
o Órgão Gerenciador negociará com o fornecedor sua redução.
22.6.1. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
22.7. Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado e a negociação
frustrar, o fornecedor, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a
autorização de fornecimento ou a Nota de Empenho, poderá requerer, por escrito, o
cancelamento do registro, devendo anexar comprovantes ao requerimento, tais
como notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes
487

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

__________________________________________________________________________
entre outros, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de
preços.
22.8. Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 22.6.1 e 22.7, o fornecedor
ficará exonerado da aplicação da penalidade.
22.9. Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 22.6.1 e 22.7, o Órgão
Gerenciador poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação,
visando igual oportunidade de negociação.
22.10. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à
revogação da Ata de Registro de Preços.
22.11. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será contado a partir da
publicação e não poderá ser superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, nos termos do §3º do art. 15 da Lei Nº 8.666, de 1993.
22.12. Da Ata constarão, também, as obrigações do Órgão Gerenciador, dos órgãos
participantes e do Fornecedor.
22.13. Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da
data da publicação da Ata, e poderão ser revisados nos casos previstos no item 22.5
e seus subitens 22.5.1 e 22.5.2.
22.14. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à
conta dos recursos consignados no orçamento dos órgãos/entidades participantes
deste registro de preços para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da
Ata de Registro de Preços, a cargo da contratante, cujos programas de trabalho e
elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
22.15. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Nº 8.666, de
1993, conforme previsão do art. 11 do Decreto Municipal Nº 1.774, de 17 de
dezembro de2020. (Decreto Registro de Preços) Os acréscimos dos quantitativos
poderão ser realizados apenas nos contratos, que obedecem ao disposto no art. 65
da Lei Federal Nº 8.666, de 1993.
23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1. A recusa do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços, dentro do
prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, o comportamento inadequado durante o
certame de qualquer licitante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total da
ata caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação
das seguintes sanções:
23.1.1. Advertência por escrito;
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23.1.2. Multa, nos seguintes termos:
23.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor do fornecimento não realizado;
23.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
23.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso
de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos
ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor
ou, ainda, fora das especificações contratadas.
23.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por até 2 (dois) anos ou impedimento de licitar e
contratar com o Município e descredenciamento do cadastro de fornecedores
municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
23.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, conforme dispõe o art. 87 da Lei Nº 8.666/93.
23.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial das obrigações contratuais:
23.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou
obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;
23.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de
serviço ou de suas parcelas;
23.2.3. Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração Pública Municipal;
23.2.4. Prestação de serviço de baixa qualidade ou fornecimento de bens de baixa
qualidade.
23.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nesta cláusula editalícia.
23.4. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos
eventualmente devidos à CONTRATADA.
23.5. As sanções relacionadas nesta cláusula também poderão ser aplicadas àquele
que:
23.5.1. Apresentar declaração ou documentação falsa;
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23.5.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
23.5.3. Não mantiver a proposta;
23.5.4. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
23.5.5. Comportar-se de modo inidôneo;
23.5.6. Cometer fraude fiscal;
23.5.7. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do certame.
23.5.8. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou tumultuar o
certame;
23.6. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores do Município de São Jose da Lapa.
24. DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Administração Publica revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
24.2. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas, e a Administração Pública não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
24.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
24.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
24.5. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
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24.6. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação
e a exata compreensão da sua proposta.
24.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
24.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas
aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento
ou,
ainda,
mediante
publicação
no
site
oficial
da
Prefeitura
www.saojosedalapa.mg.gov.br
24.9. A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os
termos deste edital.
24.10. QUAISQUER DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES PRODUZIDOS NO
ÂMBITO
DESTE
CERTAME
SOMENTE TERÃO
VALIDADE
CASO
DISPONIBILIZADOS POR MEIO SISTEMA ELETRÔNICO NO SÍTIO
WWW.BBMNETLICITACOES.COM.BR, NÃO SE ADMITINDO ENVIO DE
DOCUMENTOS, ESCLARECIMENTOS OU CORRESPONDÊNCIA PELO SITE DA
PREFEITURA, POR E-MAIL OU TELEFONE.
24.11. Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro,
comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico.
24.12. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as
disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.
24.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste edital será o da Comarca de Vespasiano.
24.14. Este Edital XXpáginas numeradas, sendo:
24.14.1. Normas da Licitação: páginas XX a XX;
24.14.2. Anexo I – Termo de Referência: páginas XX a XX;
24.14.3. Anexo II – Modelos de Declarações: páginas XX a XX;
24.14.4. Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços: páginas XX a XX.
São José da Lapa, XX de XXXXXXXXXXX de 20XX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pregoeiro(a)
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/20XX
Ata de Registro de Preços para XXXXXXXXXXXXXXXXXXque entre si celebram o
MUNICÍPIO de São José da Lapa, por intermédio da XXXX e a Empresa XXXXX.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
CONTRATADA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
Cláusula Segunda - DO OBJETO:
2.1. O objeto da presentelicitação consiste no Registro de Preços para futura e
eventual <INSERIR OBJETO>,
de
acordo
com
as especificações
e
detalhamentos do ANEXO I do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/20XX que,
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcrição.
2.2. Este instrumento não obriga o Órgão Gerenciador do presente Pregão para
Registro de Preços, e de outros órgãos/entidades participantes a adquirir os
fornecimentos/serviços nela registrados nem firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo realizar licitações específicas para fornecimento/realização dos
serviços de um ou mais item/lote, obedecida a legislação pertinente, hipótese que,
em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.
Cláusula Terceira - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
3.1. O preço global da presente Ata é de R$XXXX (XXXX) no qual já estão incluídas
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o(s)
seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
Item Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

ou por lote:

Item

Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global
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Cláusula Quarta - DA VIGÊNCIA:
4.1. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação
do seu extrato na imprensa oficial da MUNICÍPIO de São José da Lapa, nos termos
do art. xx, do Decreto Municipal nº. xxxx, de xx de xxxxxxxx de 20xx. (decreto SRP)
Cláusula Quinta - DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
5.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao XXXXXXXXXXX, para avaliar o
mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do
preço e publicar trimestralmente os preços registrados.
Cláusula Sexta - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO:
6.1. O Órgão Gerenciador solicitará os serviços mediante a emissão da respectiva
ordem de fornecimento/serviço.
6.2. O envio da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço por e-mail, implica na
ciência do prestador quanto ao início do prazo para a entrega das mercadorias/
prestação dos serviços contratados.
6.3. Se o prestador recusar-se a atender à ordem de fornecimento/serviço, poderão
ser convocados os demais prestadores classificados na licitação, respeitados as
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
Cláusula Sétima - LOCAL E DA EXECUÇÃO:
A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Nº XXX/20XX, no endereço indicado.
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)

Cláusula Oitava - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)

Cláusula Nona - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
9.1. DA CONTRATADA:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)

9.2. DO CONTRATANTE:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)
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Cláusula Décima – DO PAGAMENTO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)

Cláusula Décima Primeira – DAS ALTERAÇÕES:
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas no art. 65, II, "d" da Lei Federal Nº 8.666/93.
11.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado,
o Órgão Gerenciador negociará com o prestador sua redução.
11.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o prestador, antes de
ser convocado a atender a Ordem de Serviços, poderá requerer, por escrito, o
cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento comprovantes, como
exemplo notas fiscais de aquisição de matérias-primas e lista de preços de
prestadores, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de
preços.
Cláusula Décima Segunda – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
12.1. A presente Ata ou o registro de prestador específico poderá ser cancelado de
pleno direito nas seguintes situações:
12.1.1. DO CONTRATANTE:
a) Quando a CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
b) Quando a CONTRATADA não atender à Ordem de Compras/Serviço no prazo
estabelecido;
c) Quando a CONTRATADA der causa à rescisão administrativa do contrato
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e
XVII do art. 78 da Lei federal Nº 8.666/93;
d) Quando a CONTRATADA não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo
MUNICÍPIO.
12.1.2. DA CONTRATADA:
a) Mediante solicitação por escrito, antes do pedido de prestação, comprovando
estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
b) Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes
de caso fortuito ou força maior.
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12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a CONTRATADA será
informada por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao
processo administrativo da presente Ata.
12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA,
a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, por
duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.
12.4. A solicitação da CONTRATADA para cancelamento dos preços registrados
poderá não ser aceita pelo CONTRATANTE, facultando-se a este a aplicação das
sanções previstas nesta Ata.
12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades a
CONTRATADA, relativas à prestação de serviços.
12.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal Nº
8.666/93, o CONTRATANTE adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo
diploma legal.
Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES:
13.1. O atraso e a inexecução parcial ou total desta Ata caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes
sanções:
13.1.1. Advertência por escrito;
13.1.2. Multa, nos seguintes termos:
13.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor do fornecimento não realizado;
13.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
13.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso
de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos
ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor
ou, ainda, fora das especificações contratadas.
13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por até 2 (dois) anos ou impedimento de licitar e
contratar com o Município e descredenciamento do cadastro de fornecedores
municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
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13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, conforme dispõe o art. 87 da Lei Nº 8.666/93.
23.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial das obrigações contratuais:
13.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou
obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;
13.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de
serviço ou de suas parcelas;
13.2.3. Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração Pública Municipal;
13.2.4. Prestação de serviço de baixa qualidade ou fornecimento de bens de baixa
qualidade.
13.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nesta cláusula.
13.4. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos
eventualmente devidos à CONTRATADA.
13.5. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores do Município de São Jose da Lapa
Cláusula Décima Quarta - DA FISCALIZAÇÃO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA)

Cláusula Décima Quinta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA
ATA:
15.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições da ata e nas hipóteses autorizadas pela Lei
de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
15.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado
no mercado.
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15.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
15.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da ata.
15.5. É vedado à CONTRATADAinterromper o serviço/fornecimento, sendo a
referida obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas nesta ata.
15.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
15.7. A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
15.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sexta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio
de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços, dentro dos
limites legais, sendo impossível os aditivos decorrentes, de acréscimo ou supressão
de quantitativos ou de prorrogação de prazo de vigência superior a 12 meses.
16.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Municipal
poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que
manifeste interesse e mediante prévia autorização do Órgão Gerenciador.
16.3. Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta prestação
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
16.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem 16.3 não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.
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16.5. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da
adesão a este Registro de Preço.
Cláusula Décima Sétima - DO FORO:
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes desta Ata.
17.2. E, por estarem ajustadas, firmam esta Ata em 3 (três) vias, de igual teor.
São José da Lapa, XXX de XXXXX

de 20XX.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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MODELO DE DECLARAÇÕES ESPECÍFICAS PARA PREGÃO ELETRÔNICO
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO
EDITAL

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os
termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº **/20__ – Processo nº **/20__ e
seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir
as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para
fim de habilitação.
Data:

____________________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Ao (a) Pregoeiro do Município de São José da Lapa MG.
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº **/20__ –
Processo
nº
**/20__,
instaurado
pela
Prefeitura
Municipal
de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que:








Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais
averiguações que se façam necessárias;
Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais
reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos
incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de
legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código
de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão
Eletrônico nº **/20__ – Processo nº **/20__, realizado pela Prefeitura de
xxxxxxxxxxxxx – PR.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
__________, em __ de ______ de 20__.

____________________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsáv
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MINUTA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA– AGRICULTURA FAMILIAR

EDITAL DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº XXX/20XX
PAL Nº. 000/2020

APRESENTAÇÃO DOS INTERESSADOS
DIA: XX/XX/20XX
HORA: XXh00min
ABERTURA DA SESSÃO
DIA: XX/XX/20XX
HORA
: 09h00min
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EDITAL DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº XXX/20XX
PAL Nº. XXX/2020
1 – PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA-MG, por intermédio da
NOME
DO ÓRGÃO/ENTIDADE, torna público para os interessados o Edital de CHAMADA
PÚBLICA Nº XX/20XX com fundamento na Resolução nº 26 do FNDE de
17/06/2013, Lei Federal nº 8.666/963, Lei Federal nº. 11.947, de 16/06/2009 e
demais normas que regem a matéria, pelas condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, e convida os grupos Formais e Informais da Agricultura Familiar,
Empreendedores Rurais e Fornecedores Individuais para apresentarem propostas
de preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, sob a modalidade de
CHAMADA PÚBLICA, tendo prioridade na concorrência agricultores e
empreendedores organizados em grupo formal do município, em atendimento as
necessidades das Escolas e Creches Municipais de São José da Lapa- MG,
conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste Edital e seus anexos.
A presente CHAMADA PÚBLICA vem fomentar o desenvolvimento do Programa
Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, por meio de aquisição de alimentos
produzidos por agricultores familiares no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE.
Nos termos da Resolução 26 de 17/06/2013 CD/FNDE, o Município de São José da
Lapa, qualifica-se como Entidade Executora para execução da Chamada Pública,
sendo que os recursos financeiros a ela inerentes serão repassados pelo
FNDE/PNAE.
Os trabalhos desse procedimento serão conduzidos pela Comissão de Licitação e
pela Comissão Julgadora (secretaria solicitante) que procederá a análise de
julgamento das propostas participantes, cabendo ainda a esse grupo de trabalho
promover diligências, em qualquer fase do processo, visando esclarecer ou
completar a instrução do processo.
Os interessados em participar da CHAMADA PÚBLICA deverão acompanhar
diariamente através do site xxxxxxxxxx e do quadro de avisos da Prefeitura
quaisquer modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do
presente Edital e seus Anexos.
A CHAMADA PÚBLICA será realizada a partir de XXX de XXX de 20XX, NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de XXX as XXX horas.
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Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
A relação dos documentos necessários para habilitação, bem como o Edital estarão
disponíveis no site XXXXXXXXXXX
A participação neste certame significa autorização expressa para
cadastramento no cadastro de fornecedores do Município de São José da
Lapa, sujeitando o licitante ao cumprimento de todas as obrigações
decorrentes deste Cadastro, nos termos da IN CGM n. XXX/2020, disponível no
link XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2 - OBJETO:
2.1. O presente edital de chamamento público tem por objetivo o credenciamento
para apresentação de propostas para o fornecimento de gêneros alimentícios,
hortifrutigranjeiros e não perecíveis, de acordo com a lei n.º 11.947, de 16/06/2009,
Resolução n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013, exclusivamente através da Agricultura
Familiar/ Empreendedor Rural/ grupos formais e informais e Fornecedores
Individuais para o preparo de alimentação escolar durante o ano de 2019, em
atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, na forma,
condições e cronograma estabelecidos no presente edital.
3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO:
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes a CHAMADA PÚBLICA poderão ser
realizados por qualquer pessoa e deverão ser enviados ao Presidente da CPL, em
até 02 (dois) dias úteis antes da data final para o recebimento dos envelopes, para o
e-mail licitacao2@saojosedalapa.mg.gov.br
3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Presidente da
CPL por escrito, por meio do e-mail XXXXXX.
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ/CPF, Nome/Razão Social e nome do representante) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).
3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Presidente da CPL, por escrito, por
meio de e-mail, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e serão publicadas no
endereço XXXXXXXXXXX
3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto)
dia útil antes da data final fixada para a entrega dos envelopes, cabendo ao
Presidente da CPL, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
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3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Presidente da CPL no prazo de até o 2º (segundo) dia útil contado da abertura do
Credenciamento, que deverá ser protocolizado junto ao NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de XXXXXX às XXXXXX
horas, observado os prazos previstos neste ato convocatório, fundamentando o
alegado e se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias.
3.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Presidente da CPL no site da MUNICÍPIO de São
José da Lapa por meio do endereço XXXXXXXXXXX
3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os interessados
em participar do Credenciamento.
3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar desta CHAMADA PÚBLICA Agricultores Familiares,
Empreendedores Familiares Rurais, os Grupos Formais e Informais da Agricultura
Familiar, constituídos em Cooperativas e/ou Associações, detentores da Declaração
de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAPJurídica), organizados em grupos formais e/ou informais e Fornecedores Individuais,
conforme a Lei da Agricultura Familiar nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e
enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF) e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital.
4.2. Nos termos da Resolução 26 de 17/06/2013 CD/FNDE, os grupos informais
deverão ser cadastrados junto à entidade executora por Entidade Articuladora,
responsável técnica pela elaboração do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios
da Agricultura familiar para a Alimentação Escolar.
4.2. Não poderão participar desta CHAMADA PÚBLICA:
4.2.1. Pessoas físicas ou jurídicas direta ou indiretamente ligadas aos membros da
Comissão Julgadora, nas condições de Cônjuge, parentes ou até o terceiro grau, inclusive
os afins e os dependentes.
4.2.2. Servidores ou dirigentes da Prefeitura Municipal de São José da Lapa.
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4.2.3. Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais que tenham deixado de
cumprir compromissos técnicos e financeiros anteriores com o Município de São José da
Lapa, ou com outras entidades da Administração Pública, ou ainda, tenham incorrido nas
sanções previstas no inciso IV do Art. 87 e Art. 88 da Lei nº 8.6666/93 e alterações
posteriores.

4.2.4. Empresas que encontrarem-se em situação de falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no
País.
4.2.5. Pessoas que estiverem suspensas para licitar e contratar com a
Administração Pública Municipal.
4.2.6. Pessoas que forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

4.2.7. Pessoas que estejam em débito com o Município de São José da Lapa.
4.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatório.
4.6. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem
como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for
declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta
licitação.
5- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1. Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares
Rurais constituídos em cooperativas e/ou associações, assim como os informais e
Fornecedores Individuais interessados em participar desta CHAMADA PÚBLICA,
deverão apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope nº 01 e a
PROPOSTA DE PREÇOS (PROJETO DE VENDA) - Envelope nº 2, em dois
envelopes distintos, devidamente lacrados (colados), que deverão ser entregues no
Setor de Licitações da Prefeitura, situado à Praça Pedro Firmino Barbosa, 176,
Centro, endereçados à Comissão Permanente de Licitação impreterivelmente
até a data e horário marcado para abertura da sessão. Ultrapassado este prazo,
não serão recebidos os envelopes.
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5.2. Os envelopes poderão ser remetidos pelo correio ou outro meio de entrega, com
aviso de recebimento, desde que recebidos no Setor de Licitação até a data e
horário marcado para a abertura da sessão.
5.3. A Prefeitura não se responsabiliza pela eventual perda dos prazos acima
estipulados ou pela entrega em local diferente do ora mencionado.
5.4. O envelope da Habilitação deverá conter os documentos descritos no Item 6
deste edital e seus subitens, e será entregue lacrado e rubricado pelo
proponente, consignando-se externamente o nome da licitante e as
expressões seguintes:
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA - MG
CHAMADA PÚBLICA Nº ____
“ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO”
NOME DA LICITANTE

5.5. O envelope da Proposta Comercial deverá atender ao exigido no Item 7 e
seus subitens, e será entregue lacrado e rubricado pelo proponente,
consignando-se externamente o nome da licitante e as expressões seguintes:
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA - MG
CHAMADA PÚBLICA Nº ____
“ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL”
NOME DA LICITANTE

5.6. A proponente poderá ser representada no procedimento de credenciamento por
seu representante legal, ou procuradores munido de procuração, apresentada até o
inicio da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de
procuração não impede a participação no certame, porem a concorrente não poderá
exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele
representante.
6- DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO ENVELOPE Nº 1
Observação: As cópias dos documentos, caso não sejam autenticados via cartório,
deverão ser apresentados juntamente com os originais.
6.1. Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em
grupo:
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I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60
dias;
III - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o
caso; e
IV - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria, relacionada no projeto de venda.
6.2. Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física,
organizados em grupo:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos
últimos 60 dias;
III - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o
caso; e
IV - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.
6.3. Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos
60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no
órgão competente;
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos associados/cooperados; e
VI - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados; e
VII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o
caso.
6.4. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos, fica
facultado à Comissão de Licitação a abertura de prazo para a regularização da
documentação.
6.5. Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar
autenticados, podendo ser autenticado pela Comissão diante a apresentação do
documento original.
7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (PROJETO DE VENDA) - ENVELOPE Nº 02
7.1. No ENVELOPE Nº 02 deverá ser apresentado a Proposta de Preços
acompanhada do Projeto de Venda (Anexo II), que deverá ser preenchido em papel
com identificação do proponente, em 01 (uma) via, redigida em português, em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a identificação do
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fornecedor, datada e assinada em sua última folha e rubricada nas demais (se
houver) por seu representante legal.
a) – Conter a razão social, endereço completo, CEP, telefones, fax, e-mail (caso
haja) numero do CNPJ, conta bancária.
b) – Nome dos proponentes dos grupos formais e informais, conforme o caso;
c) – Relação de fornecedores e produtos (produto, unidade, quantidade, preço e
valor total),
d) Limite individual de venda do agricultor familiar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
por DAP/ano.
e) Conter a discriminação completa dos itens ofertados, conforme especificações do
Anexo I do presente Edital, bem como a quantidade a ser fornecida;
f) Preço unitário e total para cada item ofertado, com os valores expressos em
reais, sendo 02 (duas) casas após a vírgula. No preço deverão estar incluídas todas
as despesas referentes ao cumprimento do objeto, tais como: transporte, carga e
descarga, tributos, impostos e outros.
7.2. Não serão levadas em consideração quaisquer outras vantagens não previstas
neste edital.
8 - DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. A Comissão Permanente de Licitação e a Comissão Julgadora (Secretaria
Solicitante) farão a abertura dos envelopes, bem como a avaliação e aprovação da
documentação apresentada, até a data limite para apresentação dos mesmos.
8.2. Serão consideradas as propostas classificadas que preencham as condições
fixadas nesta chamada pública.
8.3. Cada grupo de fornecedores deverá, obrigatoriamente, ofertar sua quantidade
de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada
Pública.
8.4. A comissão julgadora deverá realizar a análise da documentação apresentada
pelos Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações e dos Grupos Informais e
Fornecedores Individuais que poderão fornecer os produtos previstos no Anexo I.
8.5. Os grupos Formais e de Empreendedores Familiares Rurais, constituídos em
Cooperativas e Associações e Grupos informais e Fornecedores Individuais que
apresentarem a documentação prevista neste edital, conforme analise da
comissão, estará apta para a fase seguinte.
8.6. Os produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais a
serem fornecidos para Alimentação Escolar serão gêneros alimentícios, priorizando,
sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agro ecológicos.
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8.7. Na definição dos preços para a aquisição dos gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, a Comissão
Julgadora considerará os Preços de Referência (preço médio) pesquisados em
âmbito local, de acordo com a forma e os critérios estabelecidos da Resolução nº
26/2013 do FNDE complementada pela Resolução Nº 04 de 02/04/20.
8.8. No caso de existência de mais de um Grupo Formal e informal de participantes
do processo de aquisição para a alimentação escolar, deve-se priorizar o fornecedor
do âmbito local, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no
mercado local, resguardadas as condições previstas nos §§1º e 2º, do artigo 14, da
Lei nº 11.947/2009.
8.9. Será declarado vencedor o proponente que apresentar:
8.9.1. Preço médio para cada item ofertado, desde que a proposta satisfaça as
exigências e condições previstas neste edital;
9.9.2. Estrita obediência a este edital.
9.10. Os participantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos
constantes no edital não serão credenciados.
9.11. Havendo empate entre os proponentes, o desempate ocorrerá na seguinte
ordem:
a) os fornecedores locais do município;
b) os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas;
c) os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
d) os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de
Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores
familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física,
organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais;
e) organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou
empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.
9.12. Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, em havendo
consenso entre as partes, poderá optar-se pala divisão no fornecimento dos
produtos a serem adquiridos entre os fornecedores finalistas.
9.13. Na eventualidade de todos os licitantes serem inabilitados ou todas as
propostas serem desclassificadas, a administração poderá fixar o prazo de 08 (oito)
uteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas,
obedecendo o dispostas na Lei 8.666/13.
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9.14. Os envelopes não abertos contendo a documentação dos licitantes ficarão em
posse da Comissão de licitações, à disposição das mesmas, pelo prazo de 30
(trinta) dias corridos após a conclusão da licitação. Ao término deste prazo os
mesmos serão destruídos.
9 - DOS RECURSOS:
9.1. Os interessados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação
na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO, para recorrer do resultado da chamada pública.
9.1.1. Os recursos deverão ser apresentados por escrito e protocolizados junto ao
NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR, ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx
horas.
9.1.2. Os demais classificados serão intimados a apresentar contrarrazões no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista dos autos.
9.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo
junto aoNOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR/ENDEREÇO, no horário de xxxx às
xxxx, ou protocolo postal, com A.R. (Aviso de Recebimento), observados os prazos
previstos no item 9.1.
9.2.1. As razões de recursos e contrarrazões podem ser enviadas por email para o
endereço xxxxxxx, ou por fax, para o número xxxx, desde que as peças originais
sejam enviadas dentro dos prazos constantes no item 9.1., em uma das formas
previstas no item 9.2.
9.3. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao Presidente,
que poderá:
9.3.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, XXXXXXXXXXXXX.
9.4. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões
ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.5. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.
9.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
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9.7. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação na
imprensa oficial do MUNICÍPIO.
10 – DA CONTRATAÇÃO:
10.1. Todos os declarados vencedores serão convocados para firmar o Termo de
Contrato, pelo Setor de Contratos do MUNICÍPIO, no prazo de 3 (três) dias úteis,
contados a partir do recebimento do ato convocatório.
10.1.1. O contrato terá a vigência de XX (XXXXXXX) meses.
10.2. Os vencedores deverão comprovar a manutenção das condições de
habilitação para assinar o Termo de Contrato.
10.3. Em concordância com o artigo 40, inciso II e o artigo 64 da Lei 8.666/93, a
Administração Pública estabelece que o ganhador que não comparecer no prazo
determinado, sofrerá penalidades, sob infortúnio de decair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei.
11 – CONDIÇÕES DE ENTREGA:
11.1. Os vencedores deverão entregar os itens de acordo o com cronograma da
Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de 03 (três) dias, após a
emissão da ordem de fornecimento expedida pelo setor responsável.
11.2. As entregas deverão ocorrer entre as 07:00 e :00h.
11.3. As datas e horários de entrega deverão ser obedecidos rigorosamente, com
mercadorias de excelente qualidade, conforme especificado em cada item.
11.4. Para os itens corante, feijão as embalagem deverão ser de 1 Kg, desde que
identificados, peso, data fabricação e origem do produto.
11.5. As entregas deverão ser de preferência feitas em veículo fechado.
11.6. A distribuição será feita pelo fornecedor, somente em dias úteis, de acordo
com as quantidades solicitadas para cada escola e seus respectivos itens,
respeitando os locais e o horário de entrega segundo a planilha de distribuição
fornecida pela Secretaria Municipal de Educação, através do Setor de Merenda
Escolar.
11.7. No momento da entrega a data de validade dos produtos não poderá
ultrapassar 80% (por cento) do seu tempo de vida útil ou validade.
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11.8. Após o término das entregas nas escolas pré determinadas pelo requisitante o
fornecedor deverá encaminhar ao Setor de alimentação os recibos individuais de
entrega em 03(três) vias, sendo uma para o local de entrega, outra para o setor de
alimentação escolar.
11.9. Os recibos deverão ser assinados pela cantineira ou outro responsável de
cada Unidade de ensino, mediante conferência do produto no ato da entrega.
11.10. As notas fiscais serão liberadas pelo pagamento após à conferencia dos
recibos individuais de entrega.
11.11. Em caso de desconformidade na entrega do produto, a entrega será
recusada e o fornecedor deverá providenciar a reposição em 12 h (doze horas). Os
recibos só serão assinados após a reposição da mercadoria.
11.12. É reservado ao Setor de Alimentação Escolar alterar a programação até 48
(quarenta e oito) horas antes do inicio da distribuição do alimento.
11.13. Os produtos deverão ser entregues em cada Unidade de Ensino, no
almoxarifado da Secretaria de Educação, ou em locais determinados pela Secretaria
solicitante.
11.14. Não serão recebidos os produtos fora das embalagens originais, que
apresentem sinais de violação ou que estejam em estado tal que suscitem sinais de
violação ou dúvidas quanto à procedência dos mesmos.

12 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
12.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
12.1.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a
todas as exigências legais e regulatórias à execução do seu objeto e que possuem
autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa,
à pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, bem como às penalidades da legislação civil
e penal aplicáveis.
12.1.2. O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o
disposto no projeto de venda (Anexo II do presente edital), o padrão de identidade e
da qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas
elaboradas pelos responsáveis pela alimentação escolar.
12.1.3. Priorizar nas entregas, sempre que possível, os gêneros alimentícios
orgânicos ou agro ecológicos;
12.1.4. Priorizar os gêneros alimentícios da safra do ano de entrega do produto;
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12.1.5. Transportar os alimentos conforme as normas da Legislação da Vigilância
Sanitária, para garantir a integridade e a qualidade dos alimentos;
12.1.6. Transportar os alimentos em veículos fechados ou abertos com proteção em
perfeitas condições de higiene para garantir a integridade e a qualidade dos
alimentos;
12.1.7. O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços
estabelecidos nesta CHAMADA PÚBLICA, durante o período de vigência do
contrato.
12.1.8. O fornecedor compromete a entregar os gêneros alimentícios diretamente
nas Unidades de Ensino, de acordo com o cronograma fornecido pela Secretaria
Municipal de Educação.
12.1.9. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcial, o objeto do
credenciamento;
12.1.10. Todos os custos com alimentação, transporte, imposto e tudo que venha
incidir outras taxas decorrentes da entrega, correrão por conta da contratada. Os
itens licitados deverão ser entregues de acordo com a especificação contida no
edital.
12.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
12.2.1. Efetuar os pagamentos devidos ao Credenciamento, os descontos e recolhimentos
previstos em lei.
12.2.2. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições da chamada pública

12.2.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
12.2.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e anoe encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
12.2.5. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;
12.2.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidaspela
CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na chamada pública.
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13 –DO VALORES, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO:
13.1. O valor estimado é de R$ XXXX (escrever por extenso) para a contratação
decorrente desta CHAMADA PÚBLICA.
13.2. De acordo com a forma e os critérios estabelecidos na Resolução nº 26 do
FNDE de 17/06/2013, complementada pela Nº 4 de 02/04/20 os preços referenciais
dos gêneros alimentícios compatíveis com os vigentes no mercado, são os
constantes na tabela do Anexo I.
13.3. Os preços de referência estão precedidos de pesquisa de preços junto ao
mercado varejista e de atacado no âmbito local.
13.4. A aquisição de alimentos será remunerada nos limites máximos previstos no
edital, sendo que será (ao) considerado(s) credenciado(s) Grupos Formais da
Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em
cooperativas e Associações e Grupos Informais que enquadrem na Chamada
Publica, para a entrega do produto.
13.5. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável durante o período do
contrato salvo hipótese de realinhamento de preços em função de imprevistos que
alterem significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a
remuneração por parte deste Município, motivo pelo qual a contratada poderá
solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal no setor de
Protocolo deste município, instruída e documentos que comprovem a procedência
do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, e
componentes ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porem de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, o
fornecimento do produto quando solicitado pela administração, deverá ocorrer
normalmente e pelo preço registrado em vigor.
13.6. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
13.7. Independentemente da solicitação de que se trata o item 13.5 a Secretaria de
Educação poderá, a qualquer momento, solicitar redução dos preços registrados, de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada, ou quando
alterações contratuais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
regional e nacional.
13.8. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de até <INSERIR PRAZO> da data
do recebimento da Nota de Empenho com base na(s) Nota(s) Fiscal(is),
devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE, mediante comprovação
da efetiva entrega dos produtos.
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13.9.Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento
ficará suspenso até seu recebimento regular.
13.10. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
13.11. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
13.12. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por
DAP, por ano, Resolução 26 do FNDE, DE 17/06/2013, complementada pela
Resolução Nº 4 de 02/04/20.
13.13. A despesa decorrente desta chamada pública correrá por conta da(s)
dotação(s) orçamentária(s): <INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO>
13.14. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as
retenções tributárias cabíveis.
13.15. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
13.16. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e
assumidos pela CONTRATADA.

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
21.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar documentação exigida para sessão,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93,
além do encaminhamento do caso ao Ministério Público para a aplicação das
sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE.
21.2. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pela CONTRATANTE, bem como o descumprimento total ou parcial dos contratos
administrativos celebrados com a Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA LAPA,
implicará em sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
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1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o
contraditório e a ampla defesa.
I - advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e
a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
II - multa - deverá observar os seguintes limites máximos:
a) 0,33% por dia, de atraso do fornecimento do objeto contratado, limitado a 10% do
valor total do contrato;
b) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato por qualquer rescisão em que der
causa a Contratada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de
objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA LAPA, por prazo não superior a 02
(dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOSÉ DA LAPA pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão
do mesmo.
§ 1º O valor da multa aplicada nos termos do inciso II deste contrato, será dos
pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente.
§ 2º As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por
provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no
contrato.
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1. Este Edital e seus anexos deverão ser lidos e interpretados na íntegra e após
encaminhamento da proposta e documentos de habilitação não serão aceitas
alegações de desconhecimento.
15.2. É facultado ao Presidente da CPL ou à Autoridade Superior em qualquer fase
da Chamada Pública promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do contratado, bem como solicitar a elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
15.3. O objeto do contrato decorrente desta chamada pública poderá sofrer
alterações, conforme previsto no art. 65 da Lei Nº 8.6666/93.
15.4. O Presidente da CPL no julgamento das propostas e da habilitação poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
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promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
15.5. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto
destachamada pública
15.6. A presente chamada pública somente será revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
15.7. Este
edital
encontra-se
disponível
gratuitamente
no
site: xxxxxxxxxxx
ou poderá ser obtido no INSERIR NOME DO ÓRGÃO E
ENDEREÇO, no horário de xxxx às xxxx horas mediante pagamento de R$XXXXX
(XXXXX), para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a
apresentação do comprovante de pagamento do documento de arrecadação
municipal devidamente autenticada por banco credenciado pela MUNICÍPIO de São
José da Lapa para receber tal pagamento.
15.8. Este Edital possui xx páginas numeradas, sendo:
15.8.1. Normas da Chamada Pública: páginas xx a xx;
15.8.2. Anexo I - Descrição detalhada dos gêneros alimentícios (especificações/
quantidades estimadas dos produtos e valores).: páginas xx a xx;
15.8.3. Anexo II – Modelo de projeto de venda: páginas xx a xx;
15.8.4. Anexo III - Entrega dos Produtos Perecíveis (básicos) : página xx a xx;
15.8.5. Anexo IV - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica: páginas
xx a xx;
15.8.6. Anexo V - Modelo de Declaração de que os gêneros alimentícios são
produzidos por associados (ou produção individual)
15.8.7. Anexo VI - Minuta de Contrato: páginas xx a xx.
15.9. Os anexos fazem parte do edital independentemente de transcrição.
15.10. O contratado é responsável pela fidedignidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados.
15.11. Fica eleito o foro da Comarca de Vespasiano-MG, como competente para
dirimir todas as questões decorrentes do credenciamento.
São José da Lapa-MG, XX de XXXXXXX de 20XX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ANEXO II- MODELO DE PROJETO DE VENDA
MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL

1. Nome do Proponente

2. CNPJ

3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail

6. DDD/Fone

8. Nº DAP Jurídica

9. Banco

12. Nº de Associados

13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006

14. Nº de Associados com DAP Física

. Nome do representante legal

16. CPF

17. DDD/Fone

18. Endereço

7. CEP
10. Agência Corrente

11. Conta Nº da Conta

19. Município/UF
II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1. Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município/UF

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III - RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4. Preço de Aquisição*
4.1. Unitário

5. Cronograma de
Entrega dos
produtos

4.2. Total

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Assinatura do Representante do Grupo Formal
Local e Data

Fone/E-mail:
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. E-mail (quando houver)

7. Fone

8. Organizado por Entidade Articuladora
( ) Sim ( ) Não

9.Nome da Entidade Articuladora
(quando houver)

5. CEP

10. E-mail/Fone

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES

1. Nome do
Agricultor (a)
Familiar

2. CPF

3. DAP

4. Banco

5. Nº Agência

6. Nº Conta
Corrente

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1. Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1. Identificação do Agricultor (a)
Familiar

2. Produto

3. Unidade

4. Quantidade

5. Preço de Aquisição* /Unidade

6.Valor Total
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor

Total do projeto
OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
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IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

6. Cronograma de Entrega dos
Produtos

4. Preço/Unidade 5. Valor Total por Produto

Total do projeto:
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:

Assinatura do Representante do Grupo Informal

Fone/E-mail:
CPF:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal

Assinatura

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. Nº da DAP Física

5.CEP

7. DDD/Fone

9. Banco

8.E-mail (quando houver)

10.Nº da Agência

11.Nº da Conta Corrente
II- Relação dos Produtos
Preço de Aquisição*

Produto

Unidade

Quantidade
Unitário

Total

Cronograma de
Entrega dos
produtos

OBS: * Preço publicado no Edital n
xxx/xxxx (o mesmo que consta na
chamada pública).
III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome

CNPJ

Município

Endereço

Fone

Nome do Representante Legal

CPF

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:

Assinatura do Fornecedor Individual

CPF:
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ANEXO III– ENTREGA DOS PRODUTOS PERECÍVEIS (BÁSICOS) (pode haver alguma
alteração: adaptar de acordo com a solicitação da Secretaria)

 Os produtos deverão ser entregues em cada Unidade Escolar dentro do horário de
funcionamento das mesmas, conforme o mapa de distribuição a ser fornecido pela
Secretaria Municipal de Educação via fax, telefone, e-mail ou pessoalmente, contendo:
locais, data de entrega, tipo de alimento e quantidades determinados pelo Setor de
Alimentação Escolar.
 O setor de Alimentação Escolar se compromete a planejar com antecedência o
fornecimento de cada produto oriundo da Agricultura familiar.
 As entregas deverão iniciar com prazo máximo de 03 (três) dias úteis após envio do mapa
de distribuição, prazo este, para fins de planejamento. Após inicio das entregas, será
estabelecido um prazo de 3 (três) dias úteis para termino em todos os pontos de entrega.
 Os entregadores deverão estar devidamente uniformizados e terão que apresentar
identificação da empresa em cada unidade escolar. Os produtos deverão ser transportados
em carro fechado, apropriado, limpo.
 As datas de entrega deverão ser obedecidas rigorosamente, com mercadoria de primeira
qualidade, que respeitem a descrição editalícia.
 Para os itens alho, corante, feijão, as embalagens devem ser de 1kg, desde que
identificados, peso, data fabricação e origem da produto.
 No momento da entrega a data de validade dos produtos não poderá ultrapassar 80% do
seu tempo de vida útil ou validade.
 É reservado ao Setor de Alimentação Escolar alterar a programação até 48 (quarenta e
oito) horas antes do início da distribuição do alimento.
 Após o termino das entregas nas escolas pré-determinadas pelo requisitante, o fornecedor
deverá encaminhar ao Setor de Alimentação Escolar os recibos individuais de entrega em 3
(três) vias, sendo uma para o local da entrega, outra para o setor de Alimentação Escolar
 Os recibos deverão estar assinados pela cantineira ou outro responsável de cada Unidade
Escolar, mediante conferência do produto no ato da entrega.
 As notas fiscais serão liberadas para pagamento após conferência dos recibos individuais
de entrega.
 Em caso de não conformidade do produto, a entrega será recusada e o fornecedor deverá
providenciar a reposição em até 48 horas. Os recibos só serão assinados após a reposição
da mercadoria.
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 Fica reservado ao Setor de Alimentação Escolar o direito de exigir, segundo sua
conveniência, a variedade, a procedência, laudo de análises (microbilógicas, toxicológicas e
bromatológicas) dos produtos a serem entregues para verificar a sanidade do produto, que
deverá estar de acordo com a legislação vigente
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. XXX/20XX
CHAMADA PUBLICA Nº. XXX/20XX

____________________________________________________, 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, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII da
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

______________________, ____ de _______________ de20XX.

523

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTICIOS SÃO
PRODUZIDOS POR ASSOCIADOS (OU PRODUÇÃO INDIVIDUAL)

Declaro sob as penas da lei e para fins de participação na CHAMADA PÚBLICA
N°XXX/20XX, realizada pelo Município de São José da Lapa/MG, que os gêneros
alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no projeto de
venda.

Local e Data
Assinatura
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,
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO N.º XXX/20XX
Contrato de fornecimento que entre si celebram o MUNICÍPIO de São José da Lapa,
por intermédio da XXXXX e a XXXXXXXXXXXX,
Contrato originário da CHAMADA PÚBLICA Nº. XXX/20XX
Este contrato será regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores, estando vinculado de forma total e plena à CHAMADA
PÚBLICA Nº. XXX/20XX, que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á
rigorosa obediência ao instrumento convocatório.
Cláusula Primeira - DAS PARTES:
1.1. CONTRATANTE
Órgão ou Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal: <INSERIR IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO>
1.2. CONTRATADA
Nome e qualificação:
Endereço:
CPF:
CI:
Cláusula Segunda – DO OBJETO
Este contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios,
hortifrutigranjeiros e não perecíveis, de acordo com a lei n.º 11.947, de 16/06/2009,
resolução n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013,conforme especificações constantes do
ANEXO Ido CREDENCIAMENTO Nº XXX/20XX que, juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
Cláusula Terceira - DA SUBCONTRATAÇÃO:
É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato.
Cláusula Quarta - DO PREÇO:
O preço global do presente contrato é de R$XXXX (XXXX) no qual já estão incluídas
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o(s)
seguinte(s) preço(s) unitário(s) por item/lote:
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Item Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

ou por lote:

Item

Especificação

Un

Quant

R$ Unt.

R$ Global

Cláusula Quinta - DA EXECUÇÃO:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital de
Chamada Pública Nº XXX/20XX, no endereço prazo e condições indicados.
5.2. A aquisição do objeto, ora contratado que será executado diretamente por
profissionais do estabelecimento da CONTRATADA.
5.3. Para os efeitos de contrato consideram-se profissionais do próprio
estabelecimento CONTRATADO o profissional que tenha vínculo de emprego com a
CONTRATADA.
5.4. Deverão estar incluídos nos custos do objeto os serviços e equipamentos que
forem de responsabilidade da CONTRATADA.

Cláusula Sexta - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
(ADAPTAR DE ACORDO COM O CONTIDO NO DOCUMENTO ESPECÍFICO DA
SECRETARIA SOLICITANTE)

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:
7.1.Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a)
CONTRATADO
(A)
receberá
o
valor
total
de
R$_____________
(_______________________), conforme homologação anexa a esse processo
licitatório.
7.2.O pagamento dos Contratados/Credenciados será feito em até(quinze) dias após
a comprovação da entrega dos produtos e da respectiva Nota Fiscal.
7.3.Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados, ficando isento o CONTRATANTE de arcar com quaisquer ônus.
7.4.Se o objeto não for entregue conforme condições deste contrato, o pagamento
ficará suspenso até seu recebimento definitivo.

526

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS

7.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao reajustamento de preços.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
8.1. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo, assim como
observará os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo
54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93.
8.2.Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao
cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em
hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão,
permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o
CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
8.3. O fornecimento do serviço objeto deste Contrato será dentro do melhor padrão
de qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas técnicas e legais, a eles
pertinentes.
8.4. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer
objeto em desacordo com o previsto neste Contrato ou em desconformidade com as
normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos
do previsto no artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e aplicar as sanções previstas na
Cláusula Décima.
8.5. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por
quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao
CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência do
objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao
CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por
tais danos ou prejuízos.
Cláusula Nona – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s):
<INSERIR NÚMERO DA DOTAÇÃO>
Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Constituem obrigações:
10.1. DA CONTRATADA:
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a. Indicar, no ato da assinatura deste Contrato e sempre que ocorrer alteração, 01 (um)
preposto para representá-la junto a CONTRATANTE, devendo este preposto responder
por todos os assuntos relativos à execução do presente Contrato e atender
tempestivamente aos chamados do CONTRATANTE;
b. Manter, durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a
manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de
validade expirado;
c. Responsabilizar-se pela qualidade do produto fornecido, inclusive por eventuais danos
causados à CONTRATANTE;
d. Cumprir os prazos previstos neste Contrato ou outros fixados pelo CONTRATANTE;
e. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente,
especialmente a indicada no preâmbulo do presente Contrato, bem como as cláusulas
deste, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos
resultados obtidos, preservando o CONTRATANTE de qualquer demanda ou
reivindicação que seja de responsabilidade da CONTRATADA;
f. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste Contrato,
durante toda a sua vigência, a pedido do CONTRATANTE;
g. Fornecer os objetos em estrita conformidade com as especificações deste instrumento;
h. Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com
pessoal de sua contratação necessária à execução do objeto contratual, inclusive
encargos relativos à legislação trabalhista;

10.2. DO CONTRATANTE:
a. Verificar a conformidade do fornecimento com a proposta apresentada.
b. Credenciar, perante a CONTRATADA, mediante documento hábil, servidor
autorizado a solicitar, acompanhar e fiscalizar o fornecimento.
c. Prestar as informações necessárias, com clareza, quanto aos procedimentos
para a Prestação de Serviços.
d. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas no fornecimento.
e. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, correspondente ao devido
fornecimento.
f. Ao CONTRATANTE é reservado o direito de paralisar a prestação de
serviços temporariamente ou definitivamente em qualquer época, de acordo
com seus interesses ou necessidades.
Cláusula Décima Primeira - DAS SANÇÕES:
(ADAPTAR DE ACORDO COM A IN. N. XXX/2020)

Cláusula Décima Segunda - DA FISCALIZAÇÃO:
12.1. O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato serão realizados pela Secretaria
Municipal de Educação, observado o disposto nos artigos 67 e 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.
Assim, o contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terá como
responsáveis:
GESTOR
DO
CONTRATO:
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(XXXXXXXXXXXX,educacao@saojosedalapa.mg.gov.br ) FISCAL
(XXXXXXXXXXX, Nutricionista, alimentcao.edu@gmail.com)

DO

CONTRATO:

12.2. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização da execução do objeto pelo CONTRATANTE, bem como a permitir o acesso às
informações consideradas necessárias.
12.3. A Secretaria Municipal de Educação do CONTRATANTE atuará como Gestor deste
Contrato.
12.4.O CONTRATANTE não se responsabilizará por eventuais contatos realizados com
setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste
Contrato.

Cláusula Décima Terceira – DA VIGÊNCIA:
O prazo de vigência do Contrato será de XX (XXXXXX) meses, a partir da data da
sua assinatura.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES:
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei Nº
8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Quinta – DA RESCISÃO:
15.1. De acordo com o art. 79 da Lei Nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
15.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
15.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
15.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Sexta – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
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16.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado,
devidamente comprovadas documentalmente, que resulte em desequilíbrio
financeiro permanente, nas condições da ata e nas hipóteses autorizadas pela Lei
de Licitações, a CONTRATADA poderá pleitear revisão de preços.
16.2. A revisão será aprovada conforme apresentação de Planilhas de Custo da
época da formulação da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens/lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o preço da
proposta apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o preço a ser revisado. O
preço poderá sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o preço praticado
no mercado.
16.3. A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações ocorridas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, através
de notas fiscais que comprovem o aumento do preço.
16.4. As variações sazonais nos preços, decorrentes de eventos previsíveis, porém
desconsiderados na formulação da proposta, não poderão ser utilizadas para
justificar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da ata.
16.5. É vedado a CONTRATADA interromper o fornecimento, sendo a referida
obrigada a continuar a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de
revisão de preços, estando neste caso sujeita às penalidades previstas nesta ata.
16.6. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais
federais, estaduais e municipais.
16.7. A não apresentação ou apresentação incompleta e insatisfatória da
documentação prevista nesta cláusula importará no não reconhecimento ao
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado.
16.8. AS REGRAS COMPLETAS SOBRE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSTAM DA IN
CGM
N.
003/2020,
QUE
PODE
SER
ACESSADA
NO
LINK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cláusula Décima Sétima - DA PUBLICAÇÃO:
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na Imprensa
Oficial do MUNICÍPIO, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da
Lei Federal n.º 8.666/93.
CláusulaDécima Oitava - DO FORO:
As partes elegem o foro da Comarca de São José da Lapa para dirimir quaisquer
dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
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E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor.
São José da Lapa, XXX de XXXXXXX de 20XX.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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