PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 01.614.602/0001-00
Setor de Compras, Licitações e Contratos Administrativos

AVISOS DE LICITAÇÕES

A PREFEITURA DE BERIZAL-MG, com sede à Rua Luiz Otávio Franco, 18 centro – CEP 39555000, torna-se público a quem interessar que estará realizando no dia 18/03/2020 às
13h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº
005/2020, tipo menor preço por item, cujo objeto será a Aquisição de veículo automotor
tipo passeio Retch quatro portas zero km para a secretaria de assistência social nos
termos da portaria do ministério do desenvolvimento social MDS 2.601 de 6 de novembro
de 2018. Informações complementares no endereço acima mencionado, no horário de
07h00min às 13h00min, pelo fone (38)3845-8122 ou através do e-mail:
licitacao.berizalmg@gmail.com , preferencialmente. Berizal/MG, 05/03/2020 – Thaynara
Gomes Pereira - Pregoeira Oficial.

Publique-se:

Rua Luiz Otávio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, Berizal (MG)
Fone (38) 3845-8122 – e-mail: licitacao.berizalmg@gmail.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 01.614.602/0001-00
Setor de Compras, Licitações e Contratos Administrativos

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2020
Objeto: Aquisição de veículo automotor tipo passeio Retch quatro portas zero km
2020/2020 para a secretaria de assistência social nos termos da portaria do ministério do
desenvolvimento social MDS 2.601 de 6 de novembro de 2018.
Razão Social:
CNPJ N.º
Endereço:
E-mail:
Cidade:
Telefone/Fax
Pessoa para contato:

Estado:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima
identificada.
Local:__________________ , ____, de __________________ de 2020
_____________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Berizal e essa empresa, solicito de
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Núcleo de
Licitações e Contratos por meio do e-mail: licitacao.berizalmg@gmail.com.
A não remessa do recibo exime o Núcleo de Licitações e Contratos da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
Berizal/MG, 05/03/2020

Pregoeira Oficial

Rua Luiz Otávio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, Berizal (MG)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2020
1 - PREÂMBULO:
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL - ESTADO DE MINAS GERAIS, sito na Rua Luiz
Otávio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, através do Prefeito Municipal, torna público
que sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria nº 004/2020,
estarão reunidos para receber as documentações e proposta para licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo “Melhor Preço”, o qual será processado e
julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002, de 17.07.2002
subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Leis
Complementares 123/2006 e 147/2014 e suas posteriores alterações , e o Decreto
Municipal n° 139 de 03/01/2011, e demais condições fixadas neste instrumento
convocatório.
1.2 O edital completo poderá ser obtido pelos interessados através do telefone (38)38458122, e-mail: licitacao.berizalmg@gmail.com. ou no Setor de Licitações e Contrato, desta
Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 07h00min às 13h00min. O
Setor de Licitações não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao
procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a
retirada do Edital.
Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira oficial do município de Berizal MG a Sra.
Thaynara Gomes Pereira e pela equipe de apoio formada pelos Srs. Jhone Deidison de
Jesus Oliveira e Alexsandro Alves Costa nomeados pela Portaria 004/2020.
2 – OBJETO DA LICITAÇÃO:
2.1 O objeto da presente licitação visa a Aquisição de veículo automotor tipo passeio
Retch quatro portas zero km 2020/2020 para a secretaria de assistência social nos termos
da portaria do ministério do desenvolvimento social MDS 2.601 de 6 de novembro de
2018, de acordo com o Anexo I.
2.2 As quantidades e a discriminação detalhada dos materiais/produtos objeto deste
edital, constam no formulário de Proposta de Preços, Anexo I, qual faz parte integrante
deste Edital.
3 – DA ABERTURA:
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro,
a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no
preâmbulo deste edital.
DATA DA ABERTURA: 18/03/2020
HORA: 09h00min
LOCAL: Prefeitura Municipal de Berizal-MG
Rua Luiz Otávio Franco, 18, centro, CEP 39555-000
Berizal/MG
Rua Luiz Otávio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, Berizal (MG)
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4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que atenderem
a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.
4.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Berizal-MG;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
c) Encontrem-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.
e) Empresas que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal de
Berizal-MG.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido
a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos
neste edital, por sua representada.
5.2 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento
junto ao(a) Pregoeiro(a), devidamente munido de documentos que o credenciem a
participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificarse exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente.
5.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
Procuração em que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e
lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes a este certame
licitatório, em nome da proponente.
5.4 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá
apresentar firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa
proponente, que detenham os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
5.5 Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam
munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital.
6 – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO:
6.1 Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1 deste
Edital.
6.2 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, o(a) Pregoeiro(a) ou
Rua Luiz Otávio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, Berizal (MG)
Fone (38) 3845-8122 – e-mail: licitacao.berizalmg@gmail.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 01.614.602/0001-00
Setor de Compras, Licitações e Contratos Administrativos

equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois)
envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma dos sub-itens abaixo:
6.2.1 – No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no
subitem 6.2, o representante de cada licitante, deverá entregar o(a) Pregoeiro(a) ou
Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, os seguintes documentos:
a) Declaração de Pleno Atendimento, (conforme modelo em anexo IV);
b) Procuração publica ou particular, comprovando os poderes para formular lances
verbais de preços, conforme item 5.3;
c) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso:
I cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de
empresa individual;
II registro comercial, no caso de empresa individual;
III ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, (caso o
contrato social em vigor não apresente o nome do sócio administrador e o ramo
de atividade da empresa, a mesma deverá apresentar também a alteração que
contenha estes dados).
IV Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
V 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 exigir;
6.2.2 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir o regime
diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar,
no momento do credenciamento, a seguinte documentação:
a) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a
comprovação desta condição se efetuada mediante certidão expedida pela Junta
Comercial. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá
obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso.
b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº
123/06.
Parágrafo Único – Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos citados
acima para efeito de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de
Pequeno Porte.
6.2.3 A não entrega da Declaração de Pleno Atendimento exigida no subitem 6.2.1 deste
Edital implicará em não recebimento, por parte do(a) Pregoeiro(a), dos envelopes
contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante
no certame licitatório.
6.2.4 ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL-MG
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<nome completo do licitante>
PROCESSO N°. 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020
DATA DE ABERTURA: 18/03/2020
HORÁRIO: 09h00min
6.2.5 ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL-MG
<nome completo do licitante>
PROCESSO N°. 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020
DATA DE ABERTURA: 18/03/2020
HORÁRIO: 09h00min
6.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser
apresentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião,
pelo(a) Pregoeiro(a) ou por servidor integrante da equipe de apoio da Prefeitura
Municipal de Berizal/MG, ou ainda pela juntada da(s) folha(s) de órgão da imprensa
oficial onde tenha(m) sido publicado(s).
6.4 Os documentos necessários para participação na presente licitação,
compreendendo os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos,
deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa)
6.5 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos
consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de
origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
6.6 A autenticação, quando feita pelo(a) Pregoeiro(a) ou por servidor integrante da
equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Berizal-MG, poderá ser efetuada, em horário
de expediente, no Setor de Compras/Licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal
de Berizal/MG, situada à Rua Luiz Otávio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, Berizal/MG,
no horário de 07h00min às 11h00min e de 13h00min às 17h00min, ou no momento da
licitação.
6.7 O CNPJ a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação,
deverá ser o mesmo da empresa/pessoa física que efetivamente faturará e fornecerá o
objeto da presente licitação.
6.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.
7 – DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):
7.1 O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante e
demais documentos, que deverá atender aos seguintes requisitos:
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I – Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Berizal-MG,
Anexo I-A deste edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas informações
exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma
oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as
folhas com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o
preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor
unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo as
folhas ser rubricadas;
II – Apresentar a marca do item ofertado, bem como preços completos, computando
todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos
os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;
III – Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias,
a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse
prazo será considerado como tal;
IV – Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação,
endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se
houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva;
V – Conter prazo de entrega dos materiais/produtos licitados, conforme o item 15.1 do
presente edital.
7.2 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Ocorrendo divergência entre o
valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
7.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
7.4 A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com
a entrega do objeto licitado, conforme disposto no item 7.1, inciso II deste Edital.
7.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato
convocatório.
7.6 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
7.7 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada
no preâmbulo deste edital.
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2):
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8.1 A documentação, referente à regularidade fiscal, trabalhista, econômico financeira e
técnica (se o for caso), deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital,
em original ou em cópia devidamente autenticada e conter, obrigatoriamente, todos os
requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
8.2 A documentação para habilitação, conforme a constituição, consistirá em:
I.

Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma
licitante que irá faturar o objeto licitado.

II.

Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições
previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em um único documento. Certidões Negativas
na forma prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014;

III.

Certidão negativa de débitos quando aos tributos estaduais dívida junto à Receita
Estadual, da unidade de federação da sede da licitante;

IV.

Certidão negativa de tributos municipais, emitida pela Prefeitura da sede do
licitante;

V.

Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço)
demonstrando situação regular;

VI.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

VII.

Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da
sede da licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da realização da
licitação.

8.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor
da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data
fixada para abertura dos envelopes “Documentação”.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2017),
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
monetariamente, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período,
do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro indicador que o venha substituir;
c) – Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo
correspondente, assinado pelo contador.
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d) – O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa, ou
em cópia reprográfica de seu “Termo de Abertura”, comprobatório de registro na
Junta Comercial.
OBSERVAÇÃO:
Serão aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
- Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): publicados em
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, ou fotocópia registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor.
- Sociedades empresárias, não empresárias e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES NACIONAL): fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do
Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor, ou em
outro órgão equivalente;
- no caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído
pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último Exercício,
exigível na forma da lei;
- sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
do fornecedor, ou em outro órgão equivalente;
Os documentos relativos ao Balanço deverão ser apresentados contendo
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou
mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir
a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do
contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade –
CRC – são indispensáveis.
O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentadas para fins de habilitação
após o último dia útil do mês de maio do corrente ano será obrigatoriamente o do
exercício imediatamente anterior.
No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá,
juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação
de que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da
empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi
homologado judicialmente.
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9 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1
- No dia, hora e local designados neste Edital, o(a) Pregoeiro(a), que dirigirá a
sessão, após abertura da mesma, na presença dos representantes de todas as licitantes,
devidamente credenciadas, na forma prevista na clausula 6, e demais pessoas que
queiram assistir ao ato, receberá os envelopes de nº. 01 – Proposta e nº. 02 – Habilitação
devidamente identificada e lacrados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a
entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes
das licitantes.
9.2 - Tão logo tenham sido recebidos os envelopes, o(a) Pregoeiro(a) comunicará aos
presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao
certame.
9.3 - Concluídas a fase de credenciamento dos representantes das licitantes e
recebimento dos envelopes, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, fará conferência dos
envelopes dos licitantes credenciados, quanto a sua inviolabilidade, promoverá a
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando
todas as suas folhas, momento em que dar-se o início a fase de classificação.
9.4 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
10 – DO JULGAMENTO:
10.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério
do MENOR PREÇO POR ITEM do objeto deste Edital.
10.1.1 A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de
lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
10.1.2 Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta
de preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante desejar efetuar ligações
para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o
mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item.
10.1.2.1 Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de
negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido
na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na
pesquisa de mercado.
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10.1.3 A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
Edital.
10.2 Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.
10.2.2 O(a) Pregoeiro(a) informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação
e os respectivos valores ofertados.
10.2.3 O(a) Pregoeiro(a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.
10.2.4 O(a) Pregoeiro(a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
item e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais.
10.2.4.1 O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço,
multiplicado por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
10.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores
propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes,
ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da
menor proposta escrita ofertada.
10.2.7 O(a) Pregoeiro(a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta
escritas classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem
decrescente de valor.
10.2.8 O(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de
acordo com o item a ser adquirido.
10.2.9 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.
10.2.10 A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando
convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará na exclusão da licitante das rodadas
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posteriores de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta
registrada para classificação, no final da etapa competitiva.
10.2.11 Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.2.12 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a)
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor,
decidindo motivada e expressamente a respeito.
10.2.13 Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
10.2.14 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.
10.2.15 Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor
preço para a administração.
10.2.16 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 18, deste Edital.
10.2.17 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos
materiais/produtos condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza
não previstos neste Pregão;
10.2.18 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa
e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123/06
10.3.1 Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa
ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, será observado o seguinte:
a)

b)

Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação
em que as propostas apresentadas pela microempresa e empresa de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver
amparada por esta lei complementar.
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após a notificação por parte do(a) Pregoeiro(a), sob pena
de preclusão.
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c)
d)

e)

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs
remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito
No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar a melhor oferta.
Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

10.4 Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
10.4.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciará a
abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante.
10.4.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para
a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, serão inabilitadas.
10.4.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
10.4.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a
microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, de acordo com o Art. 43, Parágrafo 1º, da Lei Complementar nº. 147 de 07/08/2014,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4.5 Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio(a)
Pregoeiro(a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição,
e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de
recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos
procedimentais.
10.4.6 Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da
licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
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proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a
ela adjudicado o objeto do certame, pelo(a) Pregoeiro(a).
10.4.7 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas,
a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os
recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a), sua
equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda
presente(s) à sessão.
10.4.8 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse
fato, ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse
prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
10.4.9 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro(a), a adjudicação do objeto da licitação à
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade
Competente da Prefeitura Municipal de Berizal-MG, para homologação do certame e
decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão
encaminhados a Procuradoria Municipal para apreciação e parecer, e em caso de
improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação
do certame e decisão quanto à contratação.
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
11.1 Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com
registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03
(três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da
sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do
objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) à licitante vencedora.
11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Prefeitura Municipal de Berizal, situada à Praça Moisés Ladeia, nº. 64,
Centro.
11.5 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo(a) Pregoeiro(a), que
consultará as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e
declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do
término da sessão.
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11.5.1 Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente
apresentadas.
12 – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS:
12.1 As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a
licitante vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições
estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante
vencedor.
12.2 A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato,
que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir
da convocação.
12.3 O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela PREFEITURA.
12.4 O(a) Pregoeiro(a) poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e
condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação
dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma
licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
12.5 O prazo da contratação será de 12 (Doze) meses a contar da data da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da
Lei 8.666/93.
13 – DO PREÇO E DO REAJUSTE:
13.1 Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem
7.1 deste edital, fixo e irreajustável.
13.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, em até 25% do valor inicial
atualizado do contrato, conforme Art. 65, Parágrafo 1º da Lei 8.666/93.
14 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
14.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por
conta da seguinte dotação:
Fonte/origem dos recursos: 12020108.0824400093.065 44905200000 Ficha 479-129/2020
15 – DO FORNECIMENTO:
15.1 Os materiais/produtos serão solicitados pelas Secretarias Municipais deverão ser
entregues em Berizal, na sede da prefeitura, situado à Rua Luiz Otávio Franco, 18, centro,
CEP 39555-000, em até 20 (vinte) dias corridos após o recebimento da NAF (Nota de
Autorização de Fornecimento) devidamente assinada, devendo os prazos ser cumpridos
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pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no
contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.
15.2 No caso de defeitos ou imperfeições dos materiais/produtos, os mesmo serão
recusado, cabendo à contratada substituí-lo por outro com as mesmas características
exigidas no Edital, no prazo a ser determinado por esta Prefeitura.
15.3 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos
materiais/produtos, obrigando-se a repor o que apresentar defeito ou for entregue em
desacordo com apresentado na proposta.
15.4 A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais/produtos, prestando
os esclarecimentos solicitados, atendendo às reclamações formuladas, inclusive
acompanhado todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado
por um encarregado da Pasta.
16 – DO PAGAMENTO:
16.1 Observando a dotação orçamentária, o pagamento será feito em até 30 dias após
o recebimento dos materiais/produtos, com a entrega da respectiva nota fiscal,
conforme vínculo e fonte de recursos.
16.2 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com
documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o número
da Conta a ser depositado o pagamento. Também deverão constar na nota fiscal a
referência do Contrato, Processo, Pregão e da NAF. Não será aceita a emissão de boletos
bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
16.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A reapresentação deverá ser
feita da mesma forma descrita no item 16.2.
16.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir
dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido
aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
16.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
16.6 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá cumprir a
Nota de Autorização de Fornecimento mesmo estando o Município em débito para com
a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma
optar pela rescisão contratual.
16.7 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência.
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16.8 O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo Contratado de que se
encontra em dia com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social,
mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.
17 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
17.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:
I Entregar com pontualidade os materiais/produtos ofertados, montado/instalado,
funcionando e testado, acompanhado dos respectivos manuais, termos de garantias,
se for o caso;
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos
materiais/produtos, objeto da presente licitação.
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:
17.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATANTE
I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.
18 – DAS PENALIDADES:
18.1 Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso
injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento)
do valor empenhado.
18.2 Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do
descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às
seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I – advertência;
II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
18.3 Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
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ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais.
18.4 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da
Administração no sentido da aplicação da pena.
18.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso,
cobrado judicialmente.
19 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
19.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de
acordo com os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem
11.4 deste edital, cabendo ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de vinte
e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail:
licitacao.berizalmg@gmail.com.
19.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.
19.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame.
20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendidos os interesses públicos e o
da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
20.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e
as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste
pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo,
bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.
20.3 É facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.
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20.4 Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital,
nos termos do item 20.6 e a homologação do resultado desta licitação não implicará em
direito à contratação.
20.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e incluise o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Berizal-MG, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
20.6 O Prefeito Municipal de Berizal-MG, poderá revogar a presente licitação por razões
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93.
20.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização
do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não prejudicar a formulação das propostas.
20.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente exclusivamente o Foro da Comarca de Taiobeiras-MG.
20.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação,
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecido.
20.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).
20.11 Fazem partes integrantes deste edital:
Anexo I – Termo de Referencia;
Anexo II – Minuta de Proposta de Comercial;
Anexo III – Minuta do Ata de Registro de Preços;
Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento;
Anexo V – Modelo de Credenciamento;
Anexo VI – Modelo de Plotagem.

Berizal/MG, 05/03/2020

Thaynara Gomes Pereira
Pregoeira oficial
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2020
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES
1. SETOR SOLICITANTE
1.1. Secretaria Municipal de Assistência Social é o órgão municipal que detém a
atribuição legal de realizar a manutenção dos serviços sociais do município de Berizal
– MG, e devido ao grande fluxo de serviços é necessária a aquisição de um veículo
tipo passeio para a manutenção de suas atividades.
2. DO OBJETO
2.1. Aquisição de veículo automotor tipo passeio Retch quatro portas zero km 2020/2020
para a secretaria de assistência social nos termos da portaria do ministério do
desenvolvimento social MDS 2.601 de 6 de novembro de 2018 para a manutenção
das atividades da secretaria.
O veículo ofertado pelas licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, atendera às
exigências de qualidade, observando os padrões e normas baixadas pelos órgãos
competentes de controle e fiscalização de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc.
Atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39,
VIII, da lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
2.2. A modalidade a ser adotada é o Pregão Presencial – registro de preços, tipo menor
preço por item.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. Buscando sempre a melhoria contínua e a qualidade dos serviços prestados por esta
Secretaria, torna-se necessária a aquisição de dois veículos, visando o atendimento a
população do município de Berizal nas remoções e transportes de pacientes.
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESTIMATIVA DE CUSTOS
Item
01

Especificação
VEICULO AUTOMOTOR - TIPO HATCH ZERO
QUILOMETRO
2020/2020;
capacidade mínima para 05 lugares;
motorização mínima de 1.6; 05
portas; direção hidráulica ou elétrica;
aparelho de som mp3, com entrada
usb; ar condicionado; vidros elétricos
dianteiros e traseiros, travas elétricas
nas portas, jogo de tapetes, protetor
de
motor,
cor
branca
com
padronização
visual
do
MDS
(ministério
do
desenvolvimento
social);
combustível
flex;
ar
condicionado;
todos
itens

Unidad
e
Und.

Qtde
01

Valor
Unitário
60.713,00
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obrigatórios;
documentação
(emplacamento e licenciamento)
em nome do ente federado;
garantia mínima de 12 (doze) meses.
5. PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE GARANTIA, ENTREGA DO VEÍCULO
5.1. Quanto a Manutenção:
5.1.1. O VEÍCULO deverá ser na cor branca e o fornecedor deverá entregá-lo no
município de berizal MG, bem como com todos os itens de série, em conformidade
com o presente termo de referência.
5.1.2. O veículo de verá ser entregue emplacado e licenciado em nome do ente
federativo e devidamente plotado conforme padronização do ministério do
Desenvolvimento social Anexo VI.
5.1.3. Entregar o veículo com base no nas descrições do Anexos I e II deste termo de
referência;
5.1.4. O envio da Ordem de serviço poderá ser feito via e-mail, fax ou qualquer outro
meio de comunicação.
5.1.5. A secretaria municipal de Assistência Social de Berizal MG não aceitara ou
receberá qualquer item com imperfeições, em desacordo com as especificações e
condições constantes neste termo de referência, cabendo à contratada efetuar as
substituições necessárias no prazo estipulado pela secretaria, sob pena de
aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual.
5.1.6. O recebimento do veículo oriundo deste contrato será feita através Secretaria
municipal de Saúde de Berizal MG, a qual atestará, por um servidor a entrega do
objeto, nas condições exigidas, constituindo tal atestado requisito para a liberação
dos pagamentos da contratada.
5.1.7. A CONTRATADA deverá entregar o veículo na sede da prefeitura municipal de
Berizal ou em local indicado pela administração.
5.1.8. DAS GARANTIAS MINIMAS DO VEÍCULO
5.1.7.1 – GARANTIA Mínima de 12 (Doze) meses, a partir da data de emissão da Nota
Fiscal de Venda, independentemente da quilometragem rodada ou garantia do
fabricante. As revisões e troca de óleo devem ser executadas conforme o plano de
manutenção constante no Livreto de Manutenção e Garantia do respectivo veículo
pela licitante. Para pleno gozo das garantias que abrangem defeitos de material e de
montagem, é imprescindível que os serviços de inspeção e troca de óleo sejam
executados nas épocas previstas no plano de manutenção e que os mesmos sejam
levados a termo exclusivamente junto à rede de concessionárias responsáveis pela
comercialização do veículo objeto deste Termo de Referência.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA A licitante vencedora deverá possuir Assistência Técnica
autorizada, localizada na Região Norte de Minas Gerais, Taioeiras, Salinas ou Montes
Claros conforme parecer jurídico;

a) Deverá ser exigido o credenciamento de oficina especializada credenciada pela fabrica na
cidade de Taiobeiras ou Salinas dando prazo para cumprir esta finalidade, ou ao menos em
Montes Claros-MG, levando em conta que o deslocamento até Belo Horizonte seria
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dispendioso e oneroso aos cofres públicos, a não atende aos princípios da eficiência e da
economicidade.
“A Administração Pública é regida por vários princípios: legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade (Const., art. 37). Outros também se evidenciam na Carta Política.
Dentre eles, o princípio da eficiência. A atividade administrativa deve orientar-se para
alcançar resultado de interesse público” (STJ – 6ª T – RMS n. 5.590/95 – DF. Diário da
Justiça, Seção I, 10, jun. 1996. P. 20.395). ainda sobre o tema, “Princípio da eficiência é
aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução
do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra,
transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade,
primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização
possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma
maior rentabilidade social”
O princípio da economicidade vem expressamente previsto no art. 70 da CF/88 e
representa, em síntese, na promoção de resultados esperados com o menor custo possível.
É a união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com
os bens públicos.
PRAZO DE ENTREGA DO VEÍCULO Prazo de entrega do veículo é 30 (Trinta) dias a partir
do Recebimento da Nota Empenho.
RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA O objeto deverá ser recebido pela Secretaria
Municipal de Assistencia Social na Sede da Prefeitura Municipal de Berizal MG
localizada na Rua Luiz Otávio Franco 18, centro Berizal MG, entregue pelo licitante
vencedor.
CONDIÇÕES DE ENTREGA As despesas com frete, deslocamento do veículo, impostos e
demais taxas deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese alguma
poderão ser destacadas quando da emissão da Nota fiscal/fatura.
O objeto dessa licitação será recebido:
A) – Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto
com as especificações constantes neste Termo de Referência, mediante o recibo
expedido pela Chefia da Secretaria de Saúde;
B) – Definitivamente, em até 2 dias da entrega provisória, para a verificação da
qualidade e quantidade do objeto, e conseqüente aceitação pela Chefia da
secretaria de Saúde, mediante atesto na Nota Fiscal/Fatura.
PAGAMENTO imediato, após a entrega da respectiva Nota Fiscal, devidamente
atestada pela Secretaria Municipal de saúde, local onde a mesma deverá ser
entregue.
6. CRITERIOS DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS
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6.1. No julgamento e classificação das propostas serão adotados o critério de menor
preço por item.
7. DA PROPOSTA
7.1. Descrição detalhada do item a ser cotado;
7.2. Cotação com preço unitário e total;
7.3. Para o único item desta licitação deverá ser cotado, valor limitado a 02 (duas) casas
decimais, em algarismos arábicos, expresso em moeda nacional. Ex: R$ 0,01;
7.4. As propostas deverão estar rigorosamente de acordo com o Anexo-Modelo de
Proposta do Edital;
7.5. Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.
7.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços
excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexeqüíveis, na forma da legislação em vigor,
ou, ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes.
8. DAS OBRIGACOES E DIREITOS DO CONTRATANTE:
8.1. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do
objeto licitado.
8.2. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.
8.3. Fiscalizar a entrega do objeto licitado, 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.
8.4. Rejeitar toda e qualquer situação em desconformidade com as especificações do
Termo de Referência.
9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
9.1. Entregar o item novo em local indicado pelo município;
9.2. Cumprir, fielmente, todas as disposições constantes deste Termo de Referência.
9.3. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento ora contratado, tais como
tributos, fretes e demais encargos.
9.4. Garantir a entrega no prazo e forma propostos, responsabilizando-se pela sua
substituição quando necessário.
9.5. Responder, integralmente, pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, por
sua culpa ou dolo, decorrentes da execução do objeto, não reduzindo ou excluindo
a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada ou acompanhada por
parte da Contratante.
9.6. Submeter à apreciação da Contratante, antes de expirado o prazo previsto para
entrega do objeto contratado, solicitação de prorrogação, se assim entender
necessário, quando da ocorrência de quaisquer das situações contempladas no art.
57, § 1º da Lei 8.666/93, fundamentando e comprovando a hipótese legal aplicável.
9.7. Manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de regularidade
fiscal e de qualificação dos itens exigidos na fase do processo licitatório e/ou
assinatura do contrato, inclusive as relativas ao INSS, FGTS e Fazenda Estadual,
renovando as certidões sempre que vencidas e apresentando-as ao setor
competente da Contratante quando solicitadas.
9.8. Informar, no corpo da nota fiscal, seus dados bancários, a fim de possibilitar à
Contratante a realização dos depósitos pertinentes.
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9.9. Efetuar a entrega do veículo em perfeitas condições, no local e prazo indicados, em
estrita observância às especificações deste Termo de Referência e da proposta,
acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as
informações/descrição do(s) produto(s).
9.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990),
implicando na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir,
remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos, o material com avarias ou defeitos.
9.11. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto a presente contratação.
9.12. Indicar preposto, tão logo assinado o contrato, como contato para todos os atos a
serem praticados no prazo de sua vigência.
9.13. Atender as determinações da Administração, adotando todas as providências
necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas.
9.14. Disponibilizar dados, fotos, relatórios ou qualquer outro tipo de informação a
terceiros somente com autorização da Prefeitura Municipal de Berizal/MG;
10. FORMA DE PAGAMENTO:
10.1. O pagamento será efetuado imediatamente após a expedição da Nota Fiscal,
através de ordem bancária e depósito em conta-corrente, indicada pela
Contratada, à vista da fatura/nota fiscal apresentada pelo contratado,
devidamente atestada pelo setor responsável pela fiscalização.
10.2. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, e a comprovação de sua situação
regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), bem como quitação de impostos e taxas que porventura
incidam sobre a execução do objeto.
10.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal,
serão os mesmos devolvidos a contratada para as correções necessárias, não
respondendo a Prefeitura Municipal por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidação do pagamento.
10.4. A Prefeitura Municipal não efetua pagamento antecipado, não sendo
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.
11. DAS PENALIDADES:
11.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE
poderá, garantida a defesa prévia da CONTRATADA, rescindir a aquisição, e,
segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades:
11.1.1. advertência;
11.1.2. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste
Termo, até o máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicada oficialmente;
11.1.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratação no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias;
11.1.4. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de
contratar com o Município de Berizal MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
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11.1.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou
até que seja promovida a sua reabilitação pelo Sr. Prefeito Municipal, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base
na alínea anterior.
11.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de 05
(cinco) anos, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
b) não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) fizer declaração falsa;
e) cometer fraude fiscal;
f) falhar ou fraudar a execução do objeto.
11.3. A CONTRADADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior pelo
descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência;
11.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber às
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993;
11.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente
justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas;
11.6. No caso de não haver atendimento ao objeto por três vezes num período de trinta
dias consecutivos, a CONTRATADA sofrerá as penalidades pelo não cumprimento do
acordado, ou seja, em primeiro lugar advertência e no caso de reincidência, multa e
rescisão da aquisição;
11.7. A recusa sem motivo justificado da licitante vencedora em aceitar a Ordem de
compra dentro do prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Termo;
11.8. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pelo CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente;
11.9. Para aplicação das penalidades, a CONTRATADA será notificada para
apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da notificação;
11.10. As penalidades previstas nas alíneas "11.1.1" e "11.1.5", poderão ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "11.1.2" e “11.1.3” do subitem
“11.1.”;
11.11. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade
competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da
data em que a CONTRATADA tomar ciência.
12. PRAZO CONTRATUAL:
12.1. O prazo de duração da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado o prazo de acordo com
a lei 8.666/93.
13. CONDICOES GERAIS
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13.1. O Município de Berizal MG reserva para si o direito de alterar quantitativos sem que
isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido ao disposto no §1º, do
artigo 65, Lei nº 8.666/93.
13.2. O Município de Berizal MG reserva para si o direito de não aceitar ou receber
qualquer produto objeto licitado em desacordo com o previsto neste Termo, ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto,
podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da
Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas.
13.3. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o Município de Berizal MG e os agentes, prepostos
empregados ou demais pessoas da Contratada, sendo ela a única responsável por
todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e
seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja
trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.
13.4. Qualquer tolerância por parte do Berizal MG, no que tange ao cumprimento das
obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em
alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno
vigor todas as condições do ajuste e podendo o Município exigir o seu cumprimento
a qualquer tempo.
13.5. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos
causados, direta ou indiretamente, ao Município de Berizal MG, seus servidores ou
terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da
omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de regresso na
hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Fonte/origem dos recursos: 12020108.0824400093.065 44905200000 Ficha 479-129/2020
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N°. 005/2020
ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA COMERCIAL
Setor de Compras e Licitação - Prefeitura Municipal de BERIZAL/MG.
Prezados Senhores,
Manifestando interesse em participar do processo licitatório instaurado por essa
Prefeitura, vimos perante o Sr(a). Pregoeiro(a), tempestivamente, apresentar a nossa
proposta como participante do Pregão Presencial-Registro de Preços n°. 005/2020.
Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que
conhecemos os termos do Edital, bem assim o contido na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações.
Item
01

Especificação
VEICULO AUTOMOTOR - TIPO HATCH ZERO
QUILOMETRO
2020/2020;
capacidade mínima para 05 lugares;
motorização mínima de 1.6; 05
portas; direção hidráulica ou elétrica;
aparelho de som mp3, com entrada
usb; ar condicionado; vidros elétricos
dianteiros e traseiros, travas elétricas
nas portas, jogo de tapetes, protetor
de
motor,
cor
branca
com
padronização
visual
do
MDS
(ministério
do
desenvolvimento
social);
combustível
flex;
ar
condicionado;
todos
itens
obrigatórios;
documentação
(emplacamento e licenciamento)
em nome do ente federado;
garantia mínima de 12 (doze) meses.

Unidad
e
Und.

Qtde

Valor
Unitário

Valor
Total

01

O veículo de verá ser entregue emplacado e licenciado em nome do ente federativo e
devidamente plotado conforme padronização do ministério do Desenvolvimento social.

VALOR TOTAL POR EXTENSO---------------------------------------------------------------------------------VALIDADE DA PROPOSTA--------------------------------------------------------------------------------------RAZAO SOCIAL DA EMPRESA---------------------------------------------------------------------------------Nº DA CONTA----------------------

AGENCIA------------------------------ BANCO--------------------
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E-MAIL-------------------------------------

FONE--------------------------------

FAX-------------------------

-------------------------------/---------de ----------------------de 2020.

-------------------------------------------------------------ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2020
ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___ /2018
Aos ___ dias do mês de __________ de 2020, autorizado pelos autos do processo licitatório
nº 007/2020, Pregão Presencial nº 005/2020, na PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL ESTADO DE MINAS GERAIS, sito na Rua Luiz Otávio Franco, 18 – Centro – 39.555-000,
centro, CNPJ 01.614.602/0001-00, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de
acordo com o disposto no artigo 15º da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei
Federal nº. 10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas,
regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e o Detentor da
Ata:
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata:
______________________________, CNPJ nº ______________________, representado pelo Sr.
___________________________________________, à saber:
1.1.

Descrição dos itens

Objeto: Aquisição de veículo automotor tipo passeio Retch quatro portas zero km para a
secretaria de assistência social nos termos da portaria do ministério do desenvolvimento
social MDS 2.601 de 6 de novembro de 2018
Item Und

Descrição

Qtde

Marca

Valor Unitário

Valor Total

total
2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via
da ordem de fornecimento, emitida pela Contratante, por onde correrá a despesa.
3. Os produtos serão solicitados, mediante demanda, pelo Setor de Compras e deverão
ser entregues em Berizal (sede), com garantia de procedência e validade não inferior a
180 (cento e oitenta) dias, em endereço definido na OF (Ordem de Fornecimento), no
prazo máximo de 07 (sete) dias corridos a contar do recebimento da OF devidamente
assinada, acondicionados em caixas/volumes devidamente lacrados e em perfeito
estado.
4. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de assinatura da mesma.
5. Os valores devidos pelo Município de Berizal serão pagos em até 30 (trinta) dias após o
recebimento definitivo (formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da
respectiva nota fiscal, acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive
comprovantes da regularidade social, observando as dotações orçamentárias.
6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente,
com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.
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7. Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será
feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequente
aceitação, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento provisório.
1. As despesas eventuais decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à
conta das Unidades Orçamentárias:
Fonte/origem dos recursos: 12020108.0824400093.065 44905200000 Ficha 479-129/2020
9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações
com o Detento da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada,
nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições,
nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.
10. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
10.1. O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa correspondente a
1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços (Contrato), até o limite de 30% (trinta) do respectivo valor total.
10.2. Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias
caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas
neste subitem, como também a inexecução total do contrato.
10.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução da ata/contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.
11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da
Administração e nas hipóteses do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou a pedido
justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
12. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão SRP nº. 018/2018.
13. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão SRP nº.
025/2017, a Nota de Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da
Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
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14. O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do(s)
Servidor(es) ...................................., representante(s) da Secretaria
Municipal de
Transportes.
15. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no
Foro da Comarca de Taiobeiras/MG, esgotadas as vias administrativas.
16. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada
pelo Prefeito Municipal, Sr. .................................................., e o (a) Sr. (a), ................................,
qualificado preambularmente, representando a detentora.
Berizal, ____ de ______________ de 2020.
________________________________
Prefeito Municipal
_______________________________
Detentora da Ata
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL
RUA LUIZ OTÁVIO FRANCO, 18, CENTRO, CEP 39555-000
BERIZAL/MG
CNPJ 01.614.602/0001-00
CONTRATADA: ....................................................................
Endereço: ............................ - Telefone: .........................
CNPJ nº. ............................../INSCRIÇÃO ESTADUAL ...........................
Dados bancários: Banco ............ – Agência: ............/Conta n°. .............
E-mail: ................................ Representante:................................................
Identidade:.................................. CPF:................................
Endereço:...................................... Telefone: .............................
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PROCESSO Nº. 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇOS N°. 005/2020
Anexo IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o Processo Licitatório nº.
007/2020, do Pregão Presencial nº. 005/2020, promovido pela Prefeitura de Berizal-MG, a
empresa ........................................................, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ..................................,
com sede à ......................................, no município de .............................., pelo seu
representante legal, infra-identificado, DECLARA:
2. que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital do Pregão supra
identificado, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das
obrigações desta licitação;
3. sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável
técnico, membro do corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao
quadro temporário ou permanente da Prefeitura Municipal de Berizal - MG;
4. que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e
contratação com a administração pública, não obstante, declara ainda sob
pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal ;
5. que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos;
6. e que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº.
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, se encontra perfeitamente apta para
participar do Processo Licitatório supra identificado, estando em situação regular
com suas obrigações perante a Previdência, FGTS e com as Fazendas Nacional,
Estadual e Municipal;
7. renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto,
em decorrência da participação desta empresa na supramencionada licitação;
8. Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências
posteriores.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
(local e data) ______________, ____ de ________________ de _________
________________________________________________________
Assinatura do representante legal
Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), após a abertura da
sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de
habilitação) exigidos nesta licitação.
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ANEXO V
TERMO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2020
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. .......,
Bairro ............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP .................,
através do presente, CREDENCIA o Sr. .......................................................................,
................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), portador
do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/... e inscrito no CPF/MF sob o nº.
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. .......,
Bairro ................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para
participar do Processo Licitatório instaurado pelo Município de Berizal, Estado de Minas
Gerais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 005/2020, na qualidade de
representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da mesma,
bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de
recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
................., ......... de ........................ de 2020.
_______________________________________
(nome do representante legal pela empresa)
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente)
(nº. CPF do signatário)
IMPORTANTE:

Papel timbrado ou carimbo da empresa
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ANEXO VI
MANUAL PARA ADESIVAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2020
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