PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACAMBIRA-MG
“ADMINISTRAÇÃO: 2021 à 2024”

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________________________
CNPJ: _____________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________________________________
CIDADE: _____________________________________ ESTADO: ______________________________________
Nome do Representante: ______________________________________________________________________
CPF: ______________________________________________________________________________________
RG: _______________________________________________________________________________________
TELEFONE: _________________________________________________________________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________________________________
Recebemos através de retirada com o pregoeiro e equipe de apoio na sede do prefeitura de Itacambira MG ou via email ou através de acesso ao Portal da Transparência, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação
acima identificada.

______________________, ____ de ___________________de 2021.

________________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre este a Prefeitura de Itacambira MG e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, por meio do e-mail: ass.licitac@gmail.com.
A não remessa do recibo nos termos acima, exime o Município de Itacambira MG da responsabilidade da comunicação
de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

EDITAL DE LICITAÇÃO
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMORES ZERO KM, PARA COMPOR A FROTA MUNICIPAL,
conforme especificações e quantidades exigidas no Termo de Referencia ANEXO I deste Edital.

CREDENCIAMENTO: 13/08/2021 às 09:00h

ABERTURA DA SESSÃO: 13/08/2021 às 09:30h

TIPO: MENOR PREÇO ITEM

CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Site http://www.itacambira.mg.gov.br/ ou na Sala do
Departamento de Licitações, à Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro, CEP 39.594-000, Itacambira/MG.

ESCLARECIMENTOS: E-mail ass.licitac@gmail.com

TELEFONE: (38) 3232-1173

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília
OBSERVAÇÃO:
Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, o recebimento e início da abertura dos
envelopes referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura
Municipal de Itacambira que se seguir.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 18.017.400/000175, com sede na Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro, Itacambira/MG, CEP 39.594-000, torna pública a abertura
do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, e
alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº
155/2016, Decreto Municipal nº 005/2009 de 08/06/2009, e demais condições fixadas neste instrumento
convocatório.
Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor da Prefeitura Municipal de Itacambira, Geraldo Carlos Soares de
Oliveira, designado Pregoeiro, e integrarão a Equipe de Apoio os servidores Wadreson Ferreira Gomes,
Fernanda Cardoso da Silva e Mateus Amaral Gomes, designados pela Portaria Municipal nº 26/2021,
publicado em 04 de janeiro de 2021, e Geraldo Mateus Santos, designados pela Portaria 108/2021, publicado em
20 de julho de 2021.
O processamento do pregão será realizado em sessão pública, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de
Itacambira, localizada à Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro, CEP 39.594-000, Itacambira/MG.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de
processamento do pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do
certame.



APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 13/08/2021 às 9:00 (nove horas).
ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 13/08/2021 às 09:30 (nove horas
e trinta minutos).
I – DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMORES ZERO KM, PARA COMPOR A
FROTA MUNICIPAL, conforme especificações e quantidades exigidas no Termo de Referencia ANEXO I deste
Edital.
II – DA SECRETARIAS SOLICITANTES
2.1. Secretaria Municipal de Educação.
2.2. Secretaria Municipal de Saúde
2.3. Secretaria Municipal de Assistência Social
III – DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
3.1. Cópia deste edital estará disponível na internet, no site http://www.itacambira.mg.gov.br/ e ainda poderá ser
obtida na sala de licitações, nos horários de 07:30h às 11:00h e de 13:00h às 17:00h, de segunda à sexta-feira, na
Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro, Itacambira/MG, CEP 39.594-000 - telefone: (38) 3232-1173, ou poderá ser
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solicitado através do e-mail ass.licitac@gmail.com, e permanecerá afixada nos quadros de avisos localizados no
hall da sede da Prefeitura Municipal de Itacambira.
3.2. As empresas que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações
referentes ao processo no site http://www.itacambira.mg.gov.br/, bem como as publicações nos quadros de avisos
localizados no hall da sede da Prefeitura Municipal de Itacambira, quando for o caso, com vista a possíveis
alterações e avisos.
3.3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail ass.licitac@gmail.com,
até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas.
3.4. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, mediante petição a ser enviada para o e-mail ass.licitac@gmail.com ou protocoladas na
sala de licitações, dirigida ao pregoeiro, cabendo ao mesmo decidir sobre o requerimento, auxiliado pelo setor
técnico competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.5. O Município de Itacambira não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros
endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo pregoeiro, e que, por isso, sejam
intempestivas.
3.6. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
3.7. A decisão do pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site
http://www.itacambira.mg.gov.br/ para conhecimento de todos os interessados.
3.8. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o interessado que não o fizer até às 17 (dezessete) horas
do segundo dia útil que anteceder a data de realização da Sessão Pública do Pregão.
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo de atividade compatível com o objeto desta
licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, contrato social ou estatuto em vigor, que atenderem
a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos.
4.1.1. Participarão da sessão oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente credenciados.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas:
4.2.1. que estejam sob insolvência civil, falência, concurso de credores, dissolução, ou liquidação;
4.2.2. que tenham sido declarados suspensos de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de
Itacambira, durante o prazo da sanção aplicada;
4.2.3. que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
4.2.4. que tenham sido declarados impedidos de licitar e contratar com a administração direta e indireta do
Município de Itacambira, durante o prazo da sanção aplicada;
4.2.5. que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção prevista no §1º do art.
9º da mesma Lei;
4.2.6. cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Edital, se for o caso;
4.2.7. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
4.2.8. em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição 1.
Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a
experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande
1
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4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do proponente que, pelo
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
4.4. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para
reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.
V – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do proponente e todos os
dados que o identifiquem, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1 “PROPOSTA COMERCIAL”
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE
ENVELOPE Nº 2 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE
5.2. Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor público autorizado, ou cópia acompanhada do original
para autenticação pelo (a) pregoeiro (a) ou por membro da Equipe de Apoio, ou por meio de publicação em órgão
da imprensa oficial, com exceção dos extraídos via internet.
5.3. Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador sem poderes para formular
propostas e praticar atos durante a sessão. O autor da proposta não poderá dar lances ou praticar qualquer ato em
seu favor durante a sessão.
VI – DO CREDENCIAMENTO
6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
6.1.1. Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
6.1.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida,
conforme modelo Anexo III, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados no item 6.1.1, que comprove os poderes do mandante para a
outorga;
6.1.3. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo carteira de identidade ou outro
documento equivalente, com foto;
6.1.4. Em se tratando de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, deverão
efetuar a comprovação desta condição mediante Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data
de emissão máxima de 90 (noventa) dias, e Declaração conforme modelo do Anexo V do Edital, sob pena de
vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração,
consignou-se a vedação acima.
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não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014;
6.1.5. Declaração de Pleno atendimento, conforme modelo do Anexo IV do Edital.
6.2. Os documentos acima mencionados para efeito de credenciamento deverão ser apresentados fora dos
envelopes.
6.3. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do
representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.
6.4. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
6.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
6.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
6.7. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão
Presencial.
6.8. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de outras
proponentes.
VII – DA PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, em uma via, redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente,
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, podendo ser apresentada conforme Anexo II - Modelo de Proposta
Comercial ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, contendo a assinatura do
representante legal ou procurador, devidamente identificado e qualificado.
7.2. São requisitos da proposta de preço:
7.2.1. Cabeçalho contendo todos os dados de identificação da empresa proponente;
7.2.2. Número do Pregão e do Processo deste edital;
7.2.3. Descrição completa do objeto ofertado, com a indicação da marca, modelo e fabricante;
7.2.4. Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso (em caso de dúvida,
prevalecerá o valor por extenso), cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
7.2.5. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, inclusive
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
7.2.6. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.
7.3. O Pregoeiro poderá solicitar catálogos, prospectos 2 ou informações do fabricante que comprovem a perfeita
adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.
7.4. Serão desclassificadas as propostas que:
7.4.1. não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham condições;
7.4.2. apresentem valores manifestamente inexeqüíveis;
7.4.3. sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.
7.5. Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta e
que não causem prejuízo à Administração.
7.6. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua
Proposta Comercial.
7.7. O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências
A necessidade do catálogo ou prospecto se verificará nos casos onde houver dúvidas quanto as especificações do produto
ofertado pelo licitante e essas informações não puderem ser verificadas em endereços eletrônicos.
2
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previstas neste Edital.
VIII – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrava, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.3. Os licitantes deverão apresentar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
8.3.1. Regularidade Jurídica
a) Cédula de identidade e CPF dos diretores ou sócios-administradores;
b) Registro Comercial no caso de empresa individual;
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus
administradores;
d) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em exercício;
e) 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.
8.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à sede do licitante;
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT).
8.3.3. Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data de emissão máxima de 90 (noventa) dias.
8.3.4. Qualificação Técnica
a) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m) aptidão para efetuar o fornecimento compatível com as características e quantidades
do objeto da licitação.
8.4. Disposições gerais relativas à Habilitação
8.4.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor público autorizado, ou cópia
acompanhada do original para autenticação pelo (a) pregoeiro (a) ou por membro da Equipe de Apoio, ou por meio
de publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção dos extraídos via internet.
8.4.2. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas, certidões positivas com efeito de
negativas, e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com
sua exigibilidade suspensa.
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8.4.3. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto
neste título inabilitará o licitante.
8.4.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original a ser substituído
por cópia reprográfica autenticada.
8.4.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, preferencialmente,
com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue, conforme preceitua a
legislação vigente:
8.4.5.1. se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
8.4.5.2. se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.4.6. A Microempresa - ME, a Empresa de Pequeno Porte - EPP e o Microempreendedor Individual – MEI deverão
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
8.4.7. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME, EPP ou MEI for declarada vencedora
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
negativa.
8.4.7.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido ao (a) pregoeiro (a).
8.4.7.2. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
8.4.7.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao (a)
pregoeiro (a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
8.4.8. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data fixada para sua
apresentação.
8.4.9. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados
dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do Pregão.
8.4.9.1. Por se tratar de um documento de cadastro, caso a data constante no documento exigido no item 8.3.2
alínea “a”, seja anterior a 90 (noventa) dias, no momento da conferência da documentação o(a) pregoeiro(a) deverá
consultar o sítio do órgão emissor para efetuar consulta e impressão de novo documento que será juntado à
documentação do licitante.
8.4.10. Os documentos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo.
8.4.11. O licitante obriga-se, nos termos do modelo de Declaração de Pleno Atendimento - Anexo IV deste Edital, a
declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades cabíveis.
IX – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
9.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se
com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
9.2. Encerrada a fase de credenciamento, o pregoeiro declarará aberta a Sessão do Pregão, oportunidade em que
não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta e a
Documentação de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
9.3. A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
9.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
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critérios:
9.4.1. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela.
9.4.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).
9.4.3. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
9.5. O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se
por meio de sorteio no caso de empate de preços.
9.6. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
9.7. Os lances deverão ser formulados por valor por Item, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio no ato do
pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro.
9.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances, com exceção da melhor proposta.
9.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior
ordenação das propostas.
9.10. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com a finalidade de redução do preço.
9.11. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados mediante pesquisa realizada
pelo órgão solicitante, já juntada aos autos.
9.12. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
9.12.1. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de
habilitação de seu autor.
9.13. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na
sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação
efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
9.14. A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
9.14.1. A Administração Pública Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados
os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
9.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será habilitada e
declarada vencedora do certame.
9.16. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o proponente, decidirá sobre a sua aceitabilidade
e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável em razão de atender aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
9.17. Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes
credenciados. Os envelopes das demais proponentes ficarão de posse da Administração que os devolverá após
atendimento do objeto licitado ou os incinerará caso não sejam retirados no prazo a ser fixado pelo Pregoeiro.
X – DO RECURSO ADMINISTRATIVO
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10.1. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção,
abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, a
adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação.
10.3. As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser dirigidas ao Prefeito Municipal de Itacambira/MG,
aos cuidados do Pregoeiro, encaminhadas para o endereço eletrônico ass.licitac@gmail.com ou ser protocolada na
sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itacambira até as 17h do último dia do prazo, em uma via original,
contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo
representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do
signatário e comprovante do poder de representação legal.
10.4. O pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou outros
endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.
10.5. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado
à autoridade competente.
10.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo decididos e se constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento.
10.7. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.8. A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via e-mail, divulgada por meio
de publicação no site http://www.itacambira.mg.gov.br/ e ainda, estará afixado no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Itacambira.
10.9. Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos ao Prefeito Municipal, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados no item 10.3 acima.
XI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à
autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
11.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
11.3. Homologada a licitação, a Prefeitura Municipal de Itacambira convocará o licitante vencedor para, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato correspondente, conforme a minuta do Anexo VI.
XII – DO FORNECIMENTO
12.1. Os veículos, objeto da presente licitação, deverão ser fornecidos em parcela única, com prazo de entrega de
até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento.
12.2. A apresentação do veículo deverá ocorrer, nas instalações da Secretaria Municipal de Transportes, ou em
outro local adequado ao recebimento indicado previamente pela CONTRATANTE.
12.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer veículo original de fábrica, que constem da linha regular de produção e
comercialização, não se admitindo veículo cujas características originais tenham sido configuradas especificamente
para atender a esta compra.
12.2.2. Serão observados, pela equipe avaliadora, os seguintes critérios objetivos: atendimento às características
do objeto; padronização de cor, grafismo; funcionamento dos equipamentos de comunicação, luminosos e sonoros
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e compatibilidade dos demais componentes dos bens, de acordo com especificações técnicas previstas neste
instrumento.
12.2.3. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em
português, bem como catálogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção do veículo adquirido, um
conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica.
12.3. A garantia e assistência técnica deverá ser executada em conformidade com o estipulado no Termo de
Referência.
12.4. A Prefeitura Municipal de Itacambira não aceitará ou receberá qualquer objeto com atraso, defeito ou
imperfeição, em desacordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência (Anexo I) ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto.
12.5. Constatadas irregularidades no fornecimento do objeto, a Prefeitura Municipal de Itacambira poderá:
12.5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.5.3. Na hipótese de substituição ou complementação do objeto, a CONTRATADA deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado.
12.6. Não sendo sanadas as irregularidades nos prazos acima indicados, o setor responsável pelo recebimento do
objeto reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente, que deverá proceder à
instauração do devido processo administrativo para aplicação de penalidades.
12.7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e
das especificações contratadas.
12.8. O recebimento definitivo não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades, nem invalidará ou
comprometerá qualquer reclamação que a solicitante venha a fazer, baseada na existência de objeto inadequado
para a utilização.
12.9. No caso de atrasos, a Prefeitura Municipal de Itacambira fará um comunicado interno para o fiscal de contrato
com cópia para a CONTRATADA informando o período de atraso, sendo que esta deverá estar assinada e datada
pela Gerência de Compras. Após isso, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades conforme sanções
estabelecidas na lei e no presente edital.
12.10. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega dos objetos licitados devidamente
acompanhado de nota fiscal, em conformidade com o Termo de Referência - Anexo I. Também serão de
responsabilidade da CONTRATADA, as despesas e tributos inerentes ao transporte, seguros, encargos trabalhistas
e previdenciários.
XIII – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
13.1. A fiscalização da execução do objeto desta licitação será de competência e responsabilidade da Secretaria
Municipais solicitantes, acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal de Contratos, conforme Portaria Municipal nº
036/2021, devidamente designada para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
13.2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização
do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
XIV - DAS CONIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria de Finanças
no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da documentação fiscal pertinente e comprovação da
execução do objeto, contado da data da protocolização junto ao Setor de Compras, da nota fiscal e dos respectivos
documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA.
CNPJ: 18.017.400/0001-75 - I.E: ISENTA
Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro - Fone: (38) 32541123, e- mail: ass.licitac@gmail.com - CEP 39594-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACAMBIRA-MG
“ADMINISTRAÇÃO: 2021 à 2024”

14.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
14.2.1. Conferência e aprovação do relatório de fornecimento e atestação de conformidade do produto, que será
comprovado por meio Termo de Recebimento Definitivo do Objeto;
14.2.2. Comprovação de regularidade junto Justiça do Trabalho (CNDT), à Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (CRF), e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede.
14.3. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e
contratuais, especificamente as de natureza fiscal.
14.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
14.4.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto
ao Setor de Compras do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer
ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA.
14.5. A Prefeitura Municipal de Itacambira, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do presente Edital.
XV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar o produto,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração
Pública do Município de Itacambira e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
15.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
15.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do produto, ou por atraso no cumprimento de
obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes na
Nota de Empenho;
15.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente,
desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
15.3. As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular
processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
15.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos
pelo CONTRATANTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA por
meio de deposito bancário na conta da CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data
de notificação da aplicação da sanção.
XVI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos existentes nas seguintes
dotações orçamentárias, podendo ser feito termo de apostilamento, caso seja necessário de alteração da dotação.
SETOR

DOTAÇÃO

FICHA

Secretaria Municipal de Saúde

8.2.1.10.301.14.1064.44905200

409

Secretaria Municipal de
Assistência Social

9.3.1.8.243.9.1025.44905200

666

FONTE
102
REC. DE IMP. E
TRANSF.DE IMP. VIC.
A SAÚDE
100
RECURSOS
ORDINARIOS

DESCRIÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/
ATENÇÃO PRIMARIA
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E
MAT. PERMANENTE P/
CONSELHO TUTELAR
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Secretaria Municipal de
Educação
Secretaria Municipal de
Educação

7.1.12.122.2.1055.44905200

187

7.1.12.122.2.1055.44905200

186

119
TRANSF. DO FUNDEB
(OUTRAS DESPESAS
DA ED. BASICA)
101
REC. DE IMP. E
TRANSF. VINC.
EDUCAÇÃO

VEICULO P/ SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
VEICULO P/ SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO

Os recursos orçamentários provenientes do Estado, Distrito Federal, União, entidades ou outros instrumentos
equivalentes, tais como contrato de repasse, convênios entre outras modalidades, poderão servir de cobertura às
despesas essa contratação desde que formalize por termo de apostilamento e parecer contábil, informando a
disponibilidade do recurso.
XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento;
Anexo V - Modelo de Declaração de condição de ME ou EPP;
Anexo VI - Minuta de Contrato.
17.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada à
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
17.3. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas
neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
17.4. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de
Itacambira revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente,
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado,
disponibilizado para conhecimento dos participantes da licitação.
17.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
17.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
17.7. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de documentação referente ao
presente edital e a Prefeitura Municipal de Itacambira não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.8. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual,
sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
17.9. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o pregoeiro poderá, a seu critério,
solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
17.10. Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.
17.11. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
17.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde
que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização
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da sessão pública de pregão.
17.13. Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
17.14. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e
relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do
processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº 8.666/93.
17.15. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do licitante.
17.16. Para atender a seus interesses, o Município de Itacambira poderá alterar quantitativos, sem que isto implique
alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei nº
8.666/93.
17.17. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e
local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
17.18. O Município de Itacambira poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.
17.19. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de
preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
17.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Itacambira.
17.21. Após homologado o resultado desta licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do
contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital.
17.22. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem
expressa anuência da Prefeitura Municipal de Itacambira.
17.23. Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de
interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por
mais privilegiado que seja ou venha a ser.
Itacambira/MG, 27 de julho de 2021.

Geraldo Carlos Soares de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
1. OBJETO
1.1. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMORES ZERO KM, PARA COMPOR A FROTA MUNICIPAL, conforme
especificações e quantidades exigidas no Termo de Referencia ANEXO I deste Edital.
1.2 AREA SOLICITANTE:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Secretaria Municipal de Educação
c) Secretaria Municipal de Assistência Social
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A Aquisição dos veículos faz se necessária para atendimento da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria
Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que a frota do Município não é
suficiente para atendimento das demandas das secretarias solicitantes.
a) Da Solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO
AUTOMOTOR ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, esse veículos será
custeado pelo recurso recebido da EMENDA PARLAMETAR.
Justifica se a aquisição deste veículo, para atender as necessidades dos conselheiros tutelares, criança e
adolescentes, que virão a utilizar o transporte. Ademais em diversas ocorrências atendidas são necessário o
transportes de crianças e adolescentes, para outras cidades. E ainda, os conselhos tutelares não se dispõem de um
veículo utilitário oficial para realização dos serviços, fazendo se necessário a aquisição.
b) Da Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO
QUILOMETRO, ORIGINAL DE FABRICA, NA COR BRANCA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES
REMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
ITACAMBIRA/MG.
O referido veículo é tido como indispensável, tendo em vista a necessidade de manutenção das atividades inerentes das
Unidades de Saúde do Município e transportes de pacientes de simples remoção.
A aquisição do veículo irá contribuir com a melhoria dos serviços oferecidos, melhorando o deslocamento dos pacientes com a
renovação da frota.
O investimento na saúde é fundamental, é de extrema relevância para aumentar a capacidade técnica do complexo produtivo
da saúde do município, melhorando a qualidade de vida da população.
Diante da necessidade de ofertar um serviço de melhor qualidade a população e tendo em vista que o município foi
contemplado com recurso da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, conforme Resolução SES/MG Nº7.155, 15
de julho de 2020, surge a necessidade de adquirir o veículo.
O veiculo tipo ambulância deverá ser utilizado para transportes de pacientes usuários do sistema único de saúde - SUS, sendo
vedado o uso para transportes de equipe.
Justificadamente, portanto, opta-se por realizar-se a presente licitação, em virtude do exato enquadramento das necessidades
e nos requisitos fundamentais para utilização desse procedimento nos termos da Lei.
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c) Da Solicitação da Secretaria Municipal de Educação: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM
TIPO CAMINHONETE, TRACAO 4 X 4 CABINE DUPLA - (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Considerando a necessidade de melhoria na estrutura da Secretaria Municipal de Educação objetivando
deslocamento de profissionais e servidores para atendimentos rotineiros, bem como resolver assuntos
inerentes da secretaria, faz se necessária aquisição do veiculo, já que está secretaria não possui veiculo
disponível a sua frota.
d) Os veículos deverão ser entregues com vedação completa, e demais equipamentos normais de produção
pertinentes ao modelo e equipamentos exigidos pelo conselho de trânsito Brasileiro.
e)Os veículos especificados neste Termo de Referência serão adquiridos visando atender a demanda municipal
bem como, promover a renovação parcial da frota.
f) DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: Os veículos deverão ser entregues já emplacados em nome da Prefeitura
Municipal de Itacambira MG, devidamente registrado no DETRAN. Qualquer despesa com o emplacamento do
veículo será responsabilidade da vencedora do certame.
g) DA PLOTAGEM: Os veículos deverão plotados com os dados do Município e com logomarca oficial, de acordo a
resolução ou recurso.
2.2. DA JUSTIFICATIVA DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE PARA MICRO/EPP ou EQUIPARADOS:
2.2.1 Justifica-se a não realização de exclusividade para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, em conformidade com o previsto na Lei Complementar nº 123 prevê, no art. 49, III, que não se aplica a
hipótese de licitação exclusiva quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas
de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo
do objeto a ser contratado. No caso, o mercado de venda de veículos novos não é, ao menos em regra, integrado
por ME/EPP, trata-se de mercado no qual predominantemente atuam empresas médias e grandes. Assim, uma
licitação exclusiva para aquisição de veículo novo com valor inferior a R$ 80.000,00 possivelmente será deserta, e
então, não será vantajosa. De outra sorte, ainda que em tese se possa supor que existam ME/EPP que
comercializem veículos novos, a aquisição mediante licitação exclusiva não será vantajosa para a Administração
Pública em relação a diversos aspectos, que não apenas o preço, como por exemplo, assistência técnica.
2.3 DA JUSTIFICATIVA DA NÃO REALIZAÇÃO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA
2.3.1 Para fins de cumprimento do Art. 4º, § 1º DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 (O pregão
deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela
autoridade competente), desta forma opta-se pelo tipo “PRESENCIAL”, em virtude da dificuldade de acesso à
grande rede (Internet) devido às redes de navegação existentes na região não atenderem ao sistema de
informações com velocidade suficiente e com constantes quedas de conexão, o que poderá inviabilizar o certame,
bem como prorrogar o prazo para sua conclusão, dificultando de forma exacerbada o cumprimento do objeto
negando, em virtude disso, a aplicação do Princípio da Eficiência ao qual toda a Administração Pública deve
atender.
§ 4º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da
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autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações
de que trata o caput ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde
que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a
administração na realização da forma eletrônica.
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Item

Descrição
UND
VEICULO AMBULANICA PEQUENO PORTE, ZERO QUILOMETRO,
ORIGINAL DE FABRICA, NA COR BRANCA, ADAPTADO PARA
AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO: Ambulancia tipo A. Ambulancia, de
cor branca, com ar condicionado e direção hidraulica original de fabrica ano
2020/2021
modelo
2020/2021.
Especificações do veiculo: Ambulancia tipo A; simples remoção; tipo furgoneta;
ambulancia de transporte para remoção simples e eletiva de paientes sem risco
de vida. Características Gerais: veiculo tipo furgoneta com carroceria em aço ou
monobloco e original de fabrica Zero Km. Equipamentos obrigatorios exigidos
pelo CONTRAN; cabine/carroceria: portas em chapa, com isolamento termico
em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo,
resistentes e de abertura de facil acionamento; dimensões comprimento total
minimo = 4.000m distancia minima entre eixos = 2.600mm; capacidade minima
de carga = 650kg; comprimento minimo do salao de atendimento = 1.600mm;
altura interna minima do salao de atendimento = 1.200mm; largura interna
minima = 1.000mm; largura externa maxima = 2.000; motor dianteiro 4 cilindros;
com,bustivel = flexivel (gasolina e/ou etanol em qualquer posição); potencia de
pelo menos 85 cv; torque de pelo menos 12,0 kgfm³. Cilindrada minima = 1.300
cc; sistema de alimentação = injeção eletronica; Abastecimento de combustivel,
capacidade minima=48 litros; freios e suspensão freio com sistema anti-bloqueio
(ABS) nas quatro rodas; freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor
nas rodas traseiras; suspensão dianteira independente, com barra
estabilizadora; suspensão traseira: o veiculo deverá estar equipado com
conjuntos compativeis de molas, barras de torção ou suspensão pneumatica ou
0001
UND
hidraulica. os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a
carga imposta em cada membro . Para melhor qualidade de dirigibilidade, as
molas do veiculo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas
correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, para compensar
deflexões indevidas alem das tolerancias permitidas. Não serão permitidas
correções devido ao desbalanceamento. O veiculo de verá ser entregue
balanceado. O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir
eficacia/eficiencia satisfatorias quanto a redução das vibrações/trepidações
originadas da irregularidade da via de circulação e /ou carroceria, reduzindo
adequadamente, as injurias que por ventura viriam a acometer o paciente
transportado; Direção: direção hidraulica, eletrica ou eletrohidraulica, original de
fabrica. Transmissão minimo de 5 marchas à frente 1 marcha à ré. Sistema
elétrico original do veiculo com montagem de bateria de no minimo 60ah, do tipo
sem manutenção, 12 volts. Sistema eletrico dimensionado para o emprego
simultaneo de todos itens especificados do veiculo e equipamentos quer com a
viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador,
fiação ou disjuntores. Conjunto sinalizador eletronico acustico visual. Interna:
Natural e Artificial, tanto para a cabine, quanto para o compartimento de
atendimento. Sinalizador visual em barra com 04 cupulas de policabornato
translucido com tratamento UV em LED de alta potencia na cor vermelho;
Sinalizador Acustico: amplificador de no minimo 100W RMS de portencia, @
13,8 Vcc e 04 tons distintos, resposta de frequencia de 300 a 3000Hz e pressão
sonora a 01 metro de no minimo 100dB @ 13,8Vcc; laudo que comprove o
atendimento a norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos
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sistemas de sirenes eletronicas com um unico autofalante; adaptação do
compratimento traseir: vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com pelicula opaca; e faixas
transparentes; janela lateral coreediça com pelicula opaca, e faixas
transparentes; divisão entre a cabine e o compartimento do paciente em aço,
ABS Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguivel, com desenho que permita
no lado da maca se ter no minimo 1,8m de comprimento dotada de janela de
comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; nivelamento do piso em
compensado naval, se necessario; revestimento do piso em ABS Acrilonitrila
Butadieno em peça unica revestindo tambem as laterais; suporte para oxigenio
na esquerda ao lado do banco; banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com
assento estofado em courvin cinza calro e cintos de segurança na esquerda do
veiculo; 1 luminaria fluorescente 15w 121vcc ou em Led; suporrte de soro e
sangue sobre a cabeceira da maca; ar condicionado minimo 12.000BTU'S no
compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado
pela fabrica, contando comum sistema de ar condicionado quente/frio e
ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561- ventilador/exaustor; Maca
retratil totalmente confeccionada em duraluminio, instalada longitudinalmente no
salao de atendimento, com no minimo 1,750mm de comprimento, com a
cabeceira voltada para frente do veiculo, com pes dobraveis, sistema
escamoteavel, provida de rodizios confeccionados em amteriais resistentes a
oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios, com trava de
segurrança para evitar o fechamento involuntario das pernas das maca quando
na posiçao estendida, projetada de forma a permtir a rapida retirada e inserção
da vitima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de
retração dos pes acionado pelo prorpio impulso da maca para dentro e para fora
do compartimento, podendo ser manuseada por apenas um apessoa. Esta maca
deve dispor de tres cintos de segurança fixos a mesma, equipados com travas
rapidas, que permitam perfeita segurança e desengate rapido, sem riscos para a
vitima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo
menos 45 graus e suporta neste item peso minimo de 100kg.; suporte para soro;
oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7l; valvula com 2 saidas, fluxometro com
umidificador, chicote e mascara. A distribuição dos moveis e equipamentos no
salao de atendimento deve prever: as paredes internas, piso e a divisoria
deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila
Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos com espessura minima de 3mm,
moldados conforme geometria do veiculo, com a proteção antimicrobiana,
tornado a superficie bacteriostatica.
VEICULO TIPO CAMINHONETE TRACAO 4X4 CABINE DUPLA – (DIESEL):
Ano/modelo 2021/2022, Cor: cor BRANCA sólida, no padrão original de fábrica e
de linha de produção, motorização mínimo de 2.2, potência mínima 160 cv,
cambio manual, 5 marchas a frente e 1 a Ré, direção elétrica, vidros elétricos,
airbag, cinto de segurança com regulagem, vedação completa, tapetes de
0002 borrachas, película de proteção solar nos vidros laterais e traseiro, ar UND
condicionado, capacidade mínima de 5 passageiros, computador de bordo,
tanque de combustível mínimo de 60 litros, travas elétricas, caçamba com
capota marítima. e demais equipamentos normais de produção pertinentes ao
modelo e demais equipamentos exigidos pelo conselho de trânsito Brasileiro.
Garantia mínima de 36 meses, sem limites de quilometragem.
VEICULO
TIPO
PASSEIO
ZERO
KM:
Motorização mínimo 1.0; Cor branca; Ano/modelo 2021/2022; Total Flex;
Potência mínima de 104 cv; Direção elétrica; Capacidade mínima para 05
(cinco) passageiros incluindo o motorista; 4 portas; Tanque no mínimo de 46
0003 litros; Ar condicionado; Película de proteção solar nos vidros laterais e traseiro UND
em conformidade com a legislação vigente; Jogo de tapete de borracha;
Vedação completa; Capacidade do porta malas: mínimo de 285 litros;Câmbio
manual; Vidros elétricos dianteiro. Travas elétricas, airbag, cinto de segurança
com regulagem, e demais equipamentos normais de produção pertinentes ao
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modelo e demais equipamentos exigidos pelo conselho de trânsito Brasileiro.
Garantia mínima de 36 meses, sem limites de quilometragem.

4. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
4.1. Os veículos, objeto do presente Termo de Referência, deverão ser fornecidos em parcela única, com prazo de
entrega de até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento.
4.2. A apresentação do veículo deverá ocorrer, nas instalações da Secretaria Municipal de Transportes, ou em outro
local adequado ao recebimento indicado previamente pela CONTRATANTE.
4.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer veículo original de fábrica, que constem da linha regular de produção e
comercialização, não se admitindo veículo cujas características originais tenham sido configuradas especificamente
para atender a esta compra.
4.2.2. Serão observados, pela equipe avaliadora, os seguintes critérios objetivos: atendimento às características do
objeto; padronização de cor, grafismo; funcionamento dos equipamentos de comunicação, luminosos e sonoros e
compatibilidade dos demais componentes dos bens, de acordo com especificações técnicas previstas neste Termo
de Referência.
4.2.3. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em
português, bem como catálogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção do veículo adquirido, um
conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica.
4.3. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
4.3.1. O veículo deverá ter garantia mínima de 03 (três) anos, sem limites de horas de funcionamento e/ou
quilometragem, devendo ser observado também o seu respectivo Manual de Garantia.
4.3.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar assistência técnica autorizada do veículo num raio de até 100
km da sede do município de Itacambira3.
4.3.3. Durante o prazo de garantia do veículo, a CONTRATADA fica obrigada a substituir qualquer peça defeituosa
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da notificação emitida pelas
Secretarias Municipais Solicitantes.
4.3.4. A garantia e assistência técnica dos veículos deverão abranger peças e componentes contra defeitos de
fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso.
4.3.5. Todas as peças e os serviços efetuados em garantia deverão ser gratuitos.
4.3.6. Durante o período de garantia e assistência técnica, a CONTRATADA deverá manter atualizados os seus
dados para comunicação, como telefone, endereço eletrônico, endereço físico, devendo comunicar ao
CONTRATANTE qualquer alteração de dados que venham a ocorrer.
4.3.7. O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente
estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do
A limitação da distância se faz necessária à maior eficiência na contratação, onde a Administração tem adotado como critério
o Princípio da “vantajosidade”. Tal exigência visou atender principalmente o princípio constitucional de economicidade já que a
assistência técnica com deslocamento do veículo e profissional constitui-se em quilometro rodado, mão de obra e
deslocamento, resultando uma enorme economia aos cofres públicos em razão da distância da assistência técnica; assim, a
fixação assistência técnica num raio de 100 km visa guarnecer a indeclinável supremacia do interesse público, observado o
caso concreto.
3
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período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de
manutenção.
4.4. A Prefeitura Municipal de Itacambira não aceitará ou receberá qualquer objeto com atraso, defeito ou
imperfeição, em desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo de Referência (Anexo I) ou
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto.
4.5. Constatadas irregularidades no fornecimento do objeto, a Prefeitura Municipal de Itacambira poderá:
4.5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
4.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
4.5.3. Na hipótese de substituição ou complementação do objeto, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos
o preço inicialmente contratado.
4.6. Não sendo sanadas as irregularidades nos prazos acima indicados, o setor responsável pelo recebimento do
objeto reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente, que deverá proceder à
instauração do devido processo administrativo para aplicação de penalidades.
4.7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e
das especificações contratadas.
4.8. O recebimento definitivo não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades, nem invalidará ou
comprometerá qualquer reclamação que a solicitante venha a fazer, baseada na existência de objeto inadequado
para a utilização.
4.9. No caso de atrasos, a Prefeitura Municipal de Itacambira fará um comunicado interno para o fiscal de contrato
com cópia para a CONTRATADA informando o período de atraso, sendo que esta deverá estar assinada e datada
pela Gerência de Compras. Após isso, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades conforme sanções
estabelecidas na lei e no presente Termo de Referência.
4.10. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega do objeto licitado devidamente acompanhado
de nota fiscal, em conformidade com este Termo de Referência. Também serão de responsabilidade da
CONTRATADA, as despesas e tributos inerentes ao transporte, seguros, encargos trabalhistas e previdenciários.
5. ESTIMATIVA DE PREÇO
5.1. Conforme exigência legal, a Gerência de Compras realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa de
custos junto a empresas do ramo do objeto licitado e o preço estimado para a despesa foi de (R$ 431.687,50
(quatrocentos trinta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), com base na demanda
de quantidade definida pela Secretarias Municipais solicitantes.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos existentes nas seguintes
dotações orçamentárias, podendo ser feito termo de apostilamento, caso seja necessário de alteração da dotação.
SETOR

DOTAÇÃO

FICHA

Secretaria Municipal de Saúde

8.2.1.10.301.14.1064.44905200

409

Secretaria Municipal de
Assistência Social

9.3.1.8.243.9.1025.44905200

666

7.1.12.122.2.1055.44905200

187

Secretaria Municipal de
Educação

FONTE
102
REC. DE IMP. E
TRANSF.DE IMP. VIC.
A SAÚDE
100
RECURSOS
ORDINARIOS
119
TRANSF. DO FUNDEB
(OUTRAS DESPESAS
DA ED. BASICA)

DESCRIÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/
ATENÇÃO PRIMARIA
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E
MAT. PERMANENTE P/
CONSELHO TUTELAR
VEICULO P/ SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
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Secretaria Municipal de
Educação

7.1.12.122.2.1055.44905200

186

101
REC. DE IMP. E
TRANSF. VINC.
EDUCAÇÃO

VEICULO P/ SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO

6.2 Os recursos orçamentários provenientes do Estado, Distrito Federal, União, entidades ou outros instrumentos
equivalentes, tais como contrato de repasse, convênios entre outras modalidades, poderão servir de cobertura às
despesas essa contratação desde que formalize por termo de apostilamento e parecer contábil, informando a
disponibilidade do recurso.
6.3 Caso os custos para as aquisições dos veículos sejam superiores ao montante dos recursos financeiros
recebidos pelo Município, a diferença deverá ser custeada pelos recursos próprios do Municipal.
6.4 Caso os custos para as aquisições dos veículos sejam inferiores aos montantes dos recursos financeiros
recebidos pelo Município, a diferença deverá ser restituída para o órgão pagador.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto deste Termo de Referência será efetuado pela Secretaria
de Finanças no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da documentação fiscal pertinente e
comprovação da execução do objeto, contado da data da protocolização junto ao Setor de Compras, da nota fiscal e
dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da
CONTRATADA.
7.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
7.2.1. Conferência e aprovação do relatório de fornecimento e atestação de conformidade do produto, que será
comprovado por meio Termo de Recebimento Definitivo do Objeto;
7.2.2. Comprovação de regularidade junto Justiça do Trabalho (CNDT), à Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (CRF), e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede.
7.3. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e
contratuais, especificamente as de natureza fiscal.
7.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
7.4.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto ao
Setor de Compras do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer
ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA.
7.5. A Prefeitura Municipal de Itacambira, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do presente Termo de Referência.
8. FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto deste Termo de Referência será de competência e responsabilidade da
Secretaria Municipal Solicitante acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal de Contratos, conforme Portaria Municipal nº
036/2021, devidamente designada para esse fim, permitida a assistência de terceiros; conforme tabela abaixo:
FISCAL UNIDADE: Administração Municipal, conforme Portaria Municipal nº 036/2021
SERVIDOR RESPONSÁVEL: Siones Rodrigues Ramos
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
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SETOR DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração
FONE DE CONTATO: (38) 3254-1123
E-MAIL: ass.licitac@gmail.com
8.2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização
do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9. VIGÊNCIA
9.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro de 2021, a partir da data de sua assinatura.
9.2. Quando a CONTRATADA tiver fornecido a totalidade do objeto contratado, o termo de contrato se expira
automaticamente, independentemente da adoção de qualquer outro procedimento.
10. OBRIGAÇÕES
10.1. São obrigações específicas da CONTRATANTE:
a) Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto contratado;
b) Fiscalizar o fornecimento do objeto, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo
perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;
c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas;
d) Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
10.2. São obrigações específicas da CONTRATADA:
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações deste Termo de Referência, dentro
das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados;
b) Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem
qualquer tipo de deficiência ou irregularidade, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo de
Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
c) Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os
profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social,
securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto deste Termo de Referência;
d) Indenizar o município de Itacambira por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, do
fornecimento, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos;
e) Cumprir fielmente as exigências deste Termo de Referência;
f) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93 e no presente Termo de Referência.
11. SANÇÕES
11.1. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar o produto,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração
Pública do Município de Itacambira e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
11.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
11.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do produto, ou por atraso no cumprimento de
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obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes na
Nota de Empenho;
11.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente,
desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
11.3. As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular
processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
11.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos
pelo CONTRATANTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA por
meio de deposito bancário na conta da CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data
de notificação da aplicação da sanção.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro
da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo
ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em
planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral;
12.2. O ato convocatório deverá ser lido e interpretado na íntegra sendo considerado totalmente aceito após
apresentação da documentação e da proposta comercial, momento que não serão aceitos alegações de
desconhecimento ou discordância de seus termos.

Itacambira/MG, 22 de julho de 2021.

Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Assistência Social

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMORES ZERO KM, PARA COMPOR A FROTA MUNICIPAL,
conforme especificações e quantidades exigidas no Termo de Referencia ANEXO I deste Edital.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Razão Social:
Endereço:
Telefone:
DADOS BANCÁRIOS
Banco:
Representante Legal:

Agência:

CNPJ:
E-mail:
Conta:
CPF:

À Prefeitura Municipal de Itacambira/MG
Senhor Pregoeiro,
Atendendo ao Processo Licitatório nº ____________, na modalidade Pregão Presencial nº _________,
apresentamos nossa proposta:
Marca/
Item Quant. Und.
Descrição
Modelo/ Valor Unit. Valor Total
Fabricante
01
01 Und
02
01 Und
03
01 Und
VALOR TOTAL DA PROPOSTA
Valor total da proposta: R$ ........... (....................................................................................).
Prazo de validade da proposta: ......... (....................) dias, contados da data de apresentação da mesma .
Declaramos expressamente que nos preços propostos, que constituirá a única e completa remuneração, estão
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e
previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto.
______________________, ____ de _______________ de 2021.

___________________________________________
Carimbo da empresa / Assinatura do responsável

CNPJ: 18.017.400/0001-75 - I.E: ISENTA
Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro - Fone: (38) 32541123, e- mail: ass.licitac@gmail.com - CEP 39594-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACAMBIRA-MG
“ADMINISTRAÇÃO: 2021 à 2024”

ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021

Pelo
presente
instrumento,
credenciamos
o(a)
Sr.(a)
_________________________________
____________________________________, portador do Documento de Identidade nº ___________________,
como representante da empresa __________________________ _______________________, CNPJ nº
__________________, 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, oferecer lances
verbais, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar
todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.

____________________, ____ de _______________ de 2021.

___________________________________________
Carimbo da empresa / Assinatura do responsável

Observação:
1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
2 - Este documento será apresentado na fase de credenciamento.
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob nº _________________, sediada na
_____________________________________________________, neste ato representada pelo senhor (a)
_________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________ e CPF nº ______________,
DECLARA, para fins de contratação pública com a Prefeitura Municipal de Itacambira, sob as penas da lei:
1 - FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS: Declaro para os devidos fins de direito,
que aceito todas as condições do Edital, sendo verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados.
2 - AUTORIZANDO ESTE ÓRGÃO PARA INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES: Autorizo por este instrumento
este órgão a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias no processo de
aquisição/contratação.
3 - NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DIRETA OU INDIRETA DE MENORES: Declaro que a empresa não utiliza mãode-obra direta ou indireta de menores, nos termos do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal, com base no artigo 27, inciso V, da Lei 8666/93.
4 - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO: Declaro conhecer a legislação que rege esta aquisição/contratação e
que o objeto será executado de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, que conheço e
aceito em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.
5 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE: Declaro sob as penas da lei, e para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que até a presente data inexistem fatos
supervenientes impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
6 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: DECLARO, sob as penas da Lei, notadamente, que atendo aos critérios de
qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.
Declaro ainda, que tenho conhecimento das sanções penais que estarei sujeito, caso inverídicas as declarações
prestadas, sobretudo a disciplinada no art. 299 do Código Penal.
__________________________, _______de _____________ de 2021.
___________________________________________
Carimbo da empresa / Assinatura do responsável
Observação:
1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
2 - Este documento será apresentado na fase de credenciamento.
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021

A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por intermédio de seu
representante legal Sr. (a) _______________, portador do documento de identidade nº _______________, inscrito
no CPF sob nº ______________, DECLARA sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação
como ________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), art. 3º da lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.
( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto
no art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/16, para regularização, estando ciente
que, do contrário, decairá o direito á contratação, estando sujeita ás sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº
8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

__________________________, _______de _____________ de 2021.

___________________________________________
Carimbo da empresa / Assinatura do responsável
Observação:
1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
2 - Este documento será apresentado na fase de credenciamento.
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA-MG, E
A EMPRESA _____________________________ PARA OS FINS NELE
INDICADOS.

O MUNICIPIO DE ITACAMBIRA/MG, com endereço na Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro, inscrito sob o
CNPJ nº: 18.017.400/0001-75, isento de inscrição estadual e denominada de CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Geraldo Moisés de Souza, brasileiro, solteiro, historiador, portador da Cédula de
Identidade MG – 6.593.064 emitida pela SSP/MG e do CPF nº 850.131.886-87, residente na Fazenda Vargem
Grande, Situada na Comunidade de Vargem Grande, Área Rural do Município de Itacambira/MG, e a empresa
.........................................................., estabelecida na Av./Rua..............................................., inscrita no CNPJ sob nº
................................., aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal
...................................................., residente e domiciliado na cidade de ................................................., na
Av./Rua...................................................., RESOLVEM celebrar este Contrato mediante as cláusulas e condições a
seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMORES ZERO KM, PARA
COMPOR A FROTA MUNICIPAL, conforme especificações e quantidades exigidas no Termo de Referencia
ANEXO I deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O valor do presente Contrato é de R$ ................ (..............................................................................................),
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência; e delineados na tabela a seguir:
Quant. Unid.
Descrição
Marca
Valor Unit.
Valor Total
Item

Valor Total
2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
2.3. As despesas com locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no
Município para o fornecimento serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes do presente contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
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no orçamento do Município, para o exercício de 20___, na classificação abaixo:
SETOR

DOTAÇÃO

FICHA

FONTE

DESCRIÇÃO

3.2 Os recursos orçamentários provenientes do Estado, Distrito Federal, União, entidades ou outros instrumentos
equivalentes, tais como contrato de repasse, convênios entre outras modalidades, poderão servir de cobertura às
despesas essa contratação desde que formalize por termo de apostilamento e parecer contábil, informando a
disponibilidade do recurso.
3.3 Caso os custos para as aquisições dos veículos sejam superiores ao montante dos recursos financeiros
recebidos pelo Município, a diferença deverá ser custeada pelos recursos próprios do Municipal.
3.4 Caso os custos para as aquisições dos veículos sejam inferiores aos montantes dos recursos financeiros
recebidos pelo Município, a diferença deverá ser restituída para o órgão pagador.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2021, a partir da data de sua assinatura.
4.2. Quando a CONTRATADA tiver fornecido a totalidade do objeto contratado, este termo de contrato se expira
automaticamente, independentemente da adoção de qualquer outro procedimento.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO
5.1. O veículo, objeto deste contrato, deverá ser fornecido em parcela única, com prazo de entrega de até 30 (trinta)
dias, contados da data do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento.
5.2. A apresentação do veículo deverá ocorrer, nas instalações da Secretaria Municipal de Transportes, ou em outro
local adequado ao recebimento indicado previamente pela CONTRATANTE.
5.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer veículo original de fábrica, que constem da linha regular de produção e
comercialização, não se admitindo veículo cujas características originais tenham sido configuradas especificamente
para atender a esta compra.
5.2.2. Serão observados, pela equipe avaliadora, os seguintes critérios objetivos: atendimento às características do
objeto; padronização de cor, grafismo; funcionamento dos equipamentos de comunicação, luminosos e sonoros e
compatibilidade dos demais componentes dos bens, de acordo com especificações técnicas previstas no Termo de
Referência.
5.2.3. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em
português, bem como catálogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção do veículo adquirido, um
conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica.
5.3. A garantia e assistência técnica deverá ser executada em conformidade com o estipulado no Termo de
Referência.
5.4. A Prefeitura Municipal de Itacambira não aceitará ou receberá qualquer objeto com atraso, defeito ou
imperfeição, em desacordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência (Anexo I) ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto.
5.5. Constatadas irregularidades no fornecimento do objeto, a Prefeitura Municipal de Itacambira poderá:
5.5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
5.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
5.5.3. Na hipótese de substituição ou complementação do objeto, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos
o preço inicialmente contratado.
5.6. Não sendo sanadas as irregularidades nos prazos acima indicados, o setor responsável pelo recebimento do
objeto reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente, que deverá proceder à
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instauração do devido processo administrativo para aplicação de penalidades.
5.7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e
das especificações contratadas.
5.8. O recebimento definitivo não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades, nem invalidará ou
comprometerá qualquer reclamação que a solicitante venha a fazer, baseada na existência de objeto inadequado
para a utilização.
5.9. No caso de atrasos, a Prefeitura Municipal de Itacambira fará um comunicado interno para o fiscal de contrato
com cópia para a CONTRATADA informando o período de atraso, sendo que esta deverá estar assinada e datada
pela Gerência de Compras. Após isso, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades conforme sanções
estabelecidas na lei e no presente contrato.
5.10. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega do objeto licitado devidamente acompanhado
de nota fiscal, em conformidade com o Termo de Referência. Também serão de responsabilidade da
CONTRATADA, as despesas e tributos inerentes ao transporte, seguros, encargos trabalhistas e previdenciários.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto deste contrato será efetuado pela Secretaria de Finanças
no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da documentação fiscal pertinente e comprovação da
execução do objeto, contado da data da protocolização junto ao Setor de Compras, da nota fiscal e dos respectivos
documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA.
6.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
6.2.1. Conferência e aprovação do relatório de fornecimento e atestação de conformidade do produto, que será
comprovado por meio Termo de Recebimento Definitivo do Objeto;
6.2.2. Comprovação de regularidade junto Justiça do Trabalho (CNDT), à Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (CRF), e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede.
6.3. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e
contratuais, especificamente as de natureza fiscal.
6.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
6.4.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto ao
Setor de Compras do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer
ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA.
6.5. A Prefeitura Municipal de Itacambira, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES
7.1. São obrigações específicas da CONTRATANTE:
a) Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto contratado;
b) Fiscalizar o fornecimento do objeto, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo
perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;
c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas;
d) Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
7.2. São obrigações específicas da CONTRATADA:
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações do Termo de Referência, dentro
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das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados;
b) Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem
qualquer tipo de deficiência ou irregularidade, ou não se adequarem às especificações constantes do Termo de
Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
c) Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os
profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social,
securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto deste contrato;
d) Indenizar o município de Itacambira por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, do
fornecimento, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos;
e) Cumprir fielmente as exigências deste contrato;
f) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93 e no presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto deste contrato será de competência e responsabilidade da Secretaria
Municipal solicitante, acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal de Contratos, conforme Portaria Municipal nº 036/2021,
devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros; conforme tabela abaixo:
FISCAL UNIDADE: Administração Municipal, conforme Portaria Municipal nº 036/2021
SERVIDOR RESPONSÁVEL: Siones Rodrigues Ramos
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
SETOR DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração
FONE DE CONTATO: (38) 3254-1123
E-MAIL: ass.licitac@gmail.com
8.2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização
do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE
9.1. Os preços contratados poderão ser revistos, desde que comprovado o Desequilíbrio Econômico-Financeiro
deste contrato, nos termos da alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, devendo a
CONTRATADA manter sua proposta pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias após sua apresentação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da
Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas neste contrato;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES
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12.1. A CONTRATADA que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar os produtos,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração
Pública do Município de Itacambira e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
12.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
12.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do produto, ou por atraso no cumprimento de
obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes na
Nota de Empenho;
12.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente,
desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
12.3. As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular
processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
12.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos
pelo CONTRATANTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA por
meio de deposito bancário na conta da CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data
de notificação da aplicação da sanção.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002, cujas
normas ficam incorporadas integralmente neste contrato, ainda que não se faça menção expressa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. É eleito o Foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir dúvidas questões
decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, com renúncia de
qualquer outro por mais privilegiado seja.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lido e achado em ordem, vai assinado pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas
testemunhas.
Itacambira/MG, ___ de _______ de __________.
...................................................
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
...................................................
[Nome do Representante/Procurador]
[inserir nome do cargo]
CONTRATADA
ORDENADORES DE DESPESA:

...................................................
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
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TESTEMUNHAS
Nome: ____________________________________
Nome: ____________________________________
CPF: _____________________________________
CPF: _____________________________________
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