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EDITAL DE LICITAÇÃO Exclusivo para Micro Empresa ou Empresa Pequeno Porte

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018
MODALIDADE PREGÃO Nº 009/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

1. LICITAÇÃO
O Município de Ritápolis - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09h00mim do dia 18 de
Abril de 2018, no Prédio da Prefeitura, no Setor de Licitações, situado na Praça Tiradentes, nº 340, Centro, nesta
Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e a
documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº. 009/2018, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE
JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM", que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho
de 2003, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações, Leis Completar 123/2006 e 147/2014 e, ainda, pelo
estabelecido no presente Edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
DATA: 18 de Abril de 2018
HORA: 09h00min (início de credenciamento e entrega dos envelopes de proposta e habilitação).
LOCAL: sede da Prefeitura Municipal – Praça Tiradentes, nº 340, Centro.
OBS: O horário para credenciamento dos proponentes será de 10h00min às 10h15min, não podendo ser
credenciado os interessados que se apresentarem na sessão após o término deste prazo.
3. DO OBJETO
3.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, de menor preço
por item, para contratação de empresa especializada para Prestação de serviços comuns, continuados de
borracharia, para manutenção da frota de veículos, implementos, maquinário e equipamentos do Município de
Ritápolis /MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

3.2 - Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas na internet e as especificações
constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
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4.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste
Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.

4.2 - Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de falência, de
dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou
contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituída na forma de empresas
em consórcio. E ainda, não poderão participar Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil
com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente
pregão, protocolizando o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no
endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas.
5.1.1 - Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
5.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do
Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.
6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
6.1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro por um representante devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.
6.2 - 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.
6.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
I - documento oficial de identidade;
II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no quais estejam
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura, conforme modelo abaixo:
TERMO DE CREDENCIAMENTO
Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, portador (a) da Cédula de Identidade nº
.................................. e CPF nº ......................................, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal
de ______________., na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos
poderes para pronunciar-se em nome da empresa ........................................, CNPJ nº ............................................,

Prefeitura Municipal de Ritápolis
Praça Tiradentes, 340 – Centro – CEP 36335-000
CNPJ: 18.557.553/0001-05 – Tel. (32) 3356-1136
18

54

19

63

bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive
assinar contratos.

................, ......... de .................................. de .............

Assinatura do Dirigente da empresa ou pessoa física.
(reconhecer firma como pessoa jurídica e física)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso
o reconhecimento de firma vier como pessoa física.
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da
apresentação do estatuto ou contrato social.
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é
necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é
necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de
firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação
daqueles documentos da empresa.
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a
procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
6.4 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos
comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento
de identidade de quem outorga poderes.
6.5 - Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição
será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial ou declaração assina pelo proprietário
juntamente com seu contador e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos
da Lei Complementar nº. 123/2006.
6.6 - 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.
6.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
6.8 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
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7.1 - No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará o Pregoeiro e seus
auxiliares:
a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo abaixo (a
referida declaração deverá estar por fora dos envelopes):
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da Lei,
atende ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
Data e local: ___________________________________
Razão Social da Empresa: ___________________________________
Nome dos Representantes Legais: ___________________________________
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________
Identificação do Declarante
b) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e
c) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2)
7.2 - Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes.
8 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
8.1 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e “Habilitação”.
8.2 - Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número e
objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de
Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir:
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:
PREFEITURA MUNICIPAL RITAPOLIS – MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018
MODALIDADE PREGÃO Nº. 009/2018
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO)
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação:
PREFEITURA MUNICIPAL RITAPOLIS – MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018
MODALIDADE PREGÃO Nº. 009/2018
LICITANTE: ___________________________________
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ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
8.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de
publicação em órgão de imprensa oficial.
8.4 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em facsímile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de
ilustração das propostas de preços.
8.5 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles referentes à
proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
8.6 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do
estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura.
9. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 1
9.1 - São requisitos da proposta de preço:
a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo
preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante e
dados bancários.
b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado;
c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo V deste edital;
d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93;
e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração da prestação dos serviços, deverão ser
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, não sendo admitidos
pleitos de acréscimos a qualquer título.
f) Cotação por item, com os valores a ele inerentes.
g) Descrição, de forma clara e completa, dos serviços a ser ofertado, do objeto desta licitação e seus elementos, com
o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital;
h) O prazo de entrega dos itens será: conforme solicitações, após emissão da Ordem de Fornecimento ou
Autorização;
i) Local, data, nome do representante legal e sua assinatura;
j) O Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: transporte (inclusive
frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que
não forem transcritos, serão considerados como já constantes e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos;
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l) Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que
não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer
título, devendo os bens serem fornecidos sem ônus adicionais;
m) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos;
n) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de
seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
o) A especificação não poderá ser alterada, sob pena de desclassificação;
p) Os preços serão aferidos levando-se conta o menor valor;
q) Os preços, ainda que ofertados, deverão ter como referência a moeda nacional;
r) A grafia dos valores devem conter apenas duas casas decimais após a vírgula (ex: 25,25).
s) Será disponibilizado um arquivo digital para digitação das propostas a fim de melhorar e agilizar a sessão de
pregão, no qual o licitante poderá utilizar o arquivo gerado através deste programa para impressão da proposta;
q). O arquivo digital deverá ser gravado em CD ou pen drive e inserido juntamente com a proposta impressa
dentro do envelope PROPOSTA DE PREÇOS.
u) Será obrigatória a apresentação da proposta digital juntamente com a proposta escrita.

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02
PESSOA JURÍDICA:
10.1 - Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:
10.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;
10.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de
seus administradores;
10.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
10.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
10.1.5 – Cópia do RG e CPF dos Administradores.
Obs: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas bem como cópia
autenticada do Contrato Social na integra, a sua apresentação na documentação de habilitação “Regularidade
Jurídica” fica facultada.
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10.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL, apresentará:
10.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ
10.2.2 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
10.2.3 - Certidão Negativa de Débito com créditos tributários federais e à dívida ativa da União, incluindo a
regularidade com as contribuições previdenciárias;
10.2.4 - Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra equivalente na
forma da lei.
NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as mesmas não serão
aceitas se a data de suas expedições forem anteriores a 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes
contendo documentação e proposta comercial.
10.2.5 Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2014, as microempresas e
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição. Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de
certidão negativa;
10.2.6 A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
10.3 - Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:
10.3.1 - Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da
abertura da sessão.
10.4 - Quanto a REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO
10.4.1 - Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, por meio de apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas.
10.5 - Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA
10.5.1 – Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas, jurídicas
de direito público ou privado suficientes à comprovação da aptidão, na forma do artigo 30, §4º, da Lei Federal n.º
8.666/93.
10.5.2 Declaração da disponibilidade de profissional habilitado para o objeto deste certame, que deverá cumprir
fielmente o período de vigência do contrato, do termo inicial ao final, de acordo com lote vencedor.
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DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada / domiciliada __________ vem declarar sob as
penas da Lei, que, possui profissional para o objeto deste certame, cumprindo fielmente o período de vigência do contrato, do
termo inicial ao final,
Data e local: ___________________________________
Razão Social da Empresa: ___________________________________
Nome dos Representantes Legais: ___________________________________
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________
Identificação do Declarante

10.6 - Deverão ainda, as empresas, apresentarem as seguintes declarações:
10.6.1 - Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditiva da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93),
conforme modelo abaixo:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITAÇÃO
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da Lei,
na forma do § 2º, artigo 32, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que até a presente data, inexistem fatos
supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
Data e local: ___________________________________
Razão Social da Empresa: ___________________________________
Nome dos Representantes Legais: ___________________________________
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________
Identificação do Declarante
10.6.2 - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital, conforme modelo abaixo:
DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM O EDITAL
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da Lei,
que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital.
Data e local: ___________________________________
Razão Social da Empresa: ___________________________________
Nome dos Representantes Legais: ___________________________________
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________
Identificação do Declarante
10.6.3 - Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal
8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos, na forma da Lei, conforme modelo abaixo:
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DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da Lei,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .............................................
Data e local: ___________________________________
Razão Social da Empresa: ___________________________________
Nome dos Representantes Legais: ___________________________________
Assinatura
do Representante
Legal:
___________________________________
10.7
- O documento
relacionado
neste
item referir-se-á sempre ao domicílio da empresa.
Identificação do Declarante
11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO
11.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo
e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.
11.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores
das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escritas.
11.3 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão
convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor.
11.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para determinação da
ordem de oferta dos lances.
11.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem
decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação.
11.6 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
11.7 - Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
11.8 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
previstas neste Edital.
11.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das
propostas.
11.10 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço
unitário e o valor estimado para a contratação, podendo a Pregoeira negociar diretamente com a proponente, para
que seja obtido preço melhor.
11.11 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as LICITANTES
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
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11.12 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa – ME ou
empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à
melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.
11.12.1 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
11.12.1.1 – A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no
certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;
11.12.1.2 - Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
11.12.1.3 - Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão
convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput
desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
11.12.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite
estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresenta melhor oferta.
11.13 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.
11.14 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei
Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.
11.15 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em
Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.
11.16 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a
LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que
ofertar o menor preço por ITEM.
11.17 - Será desclassificada:
a) a proposta que não atender às exigências deste edital;
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível.
11.18 - Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro
das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da
documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
11.19 - A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca
do objeto, ser esclarecida previamente junto o Pregoeiro.
11.20 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
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11.21 – O licitante vencedor deverá apresentar na Prefeitura Municipal nova planilha de preços, com os valores
obtidos após a etapa de lances verbais, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de desclassificação do
certame.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO
12.1 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do licitante cuja
proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.
12.2 - Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por
servidor designado para o pregão.
12.3 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital será inabilitado, e a
pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de
classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que
atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.
12.4 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.
13. DA ADJUDICAÇÃO
13.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, sendo-lhe
adjudicado o objeto do certame.
13.2 - Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as
ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o
Pregoeiro poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o melhor preço.
13.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando,
a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor
recurso, sob pena de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de
recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente,
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria.
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 - Tendo a licitante manifestada, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá a ela
o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
14.2 - As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos, em secretária.
14.3 - A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos
recursos.
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14.4 - As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, o Pregoeiro, no endereço
mencionado no preâmbulo deste Edital.
14.5 - O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis.
14.6 - A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 14.1, importará a decadência do direito de
recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora.
14.7 - O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.8 - A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante publicação no
Átrio do Município.
14.9 - Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.

15. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO

15.1 – A contratação será pelo período de 12 (doze) meses, admitindo a sua prorrogação nos termos da legislação
pertinente.
15.2 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos
do direito público.
15.3 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO a todo e
qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas
as disposições legais pertinentes.
15.4 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo
adjudicatário.

16. DAS OBRIGAÇÕES

16.1 Do Município:

16.1.1. Atestar nas notas fiscais / faturas / recibos a efetiva prestação de serviços desta licitação;
16.1.2. Aplicar à empresa ou pessoa física vencedora, penalidades, quando for o caso;
16.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do
Contrato;
16.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
16.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.
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16.2 - Da Empresa ou Pessoa Física Vencedora:
16.2.1. Prestar os serviços objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
16.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos
vendidos;
16.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
16.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no
quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
16.2.5. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
16.2.6. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.

17. DA EXECUÇÃO

17.1 - A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas quantidades do material objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
da Nota de Empenho.

18. DO PREÇO E DO PAGAMENTO

18.1 - Os serviços objeto do presente edital serão prestados pelo preço constante na proposta da licitante
vencedora.
18.2 – O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de nota fiscal acompanhado das
correspondentes requisições.
18.3 - A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com
as especificações exigidas pelo Município, inclusive devendo discriminar as retenções e respectivas bases de
incidência referente a INSS e ISSQN na execução contratual, na forma da legislação aplicável.
18.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
18.5 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias, bem como os recibos, se
for o caso.
18.5.1 Juntamente com a Nota Fiscal, a Contratada deverá apresentar o Certificado de regularidade do FGTS, CND do
INSS.
18.6 - No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da
conta) para depósitos referentes aos pagamentos.
18.7 – O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, caso não haja
comprovação do recolhimento junto ao Município sede da contratada.
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18.8 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

19. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

19.1 - A empresa Vencedora deverá prestar os serviços na forma discriminada neste Edital de Licitação, cumprindo o
as decisões determina pelas Secretarias Municipais requisitantes, para o qual foi considerado vencedora e
adjudicada.

20. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

20.1 - Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando
a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente:
a) prestar os serviços, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável
deste Edital;
b) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes
desta licitação;
c) não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
d) comunicar à Prefeitura Municipal os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias
úteis, após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em até 5 (cinco) dias
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
e) arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste contrato,
isentando a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade;
f) manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo
com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da paralisação na prestação de serviço, salvo, na ocorrência
de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na
forma da legislação vigente e sejam comunicados à Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da
ocorrência; e
h) prestar os serviços de forma eficiente e adequada.

21. DAS PENALIDADES

21.1 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido
o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
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21.1.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser
descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no subitem 21.2, e das demais cominações legais.
21.2 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - pela inexecução total ou parcial do acordado através da Nota de Empenho ou Contrato, garantida a defesa prévia:
a) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho ou Contrato.
b) advertência;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
21.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo
de 5 (cinco ) dias úteis.

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

22.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento de
2018 correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo setor de

contabilidade no ato que antecede cada aquisição/contratação, conforme dispõe o Art. 7º, §2º do
Decreto Federal 7.892/2013.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação
referente ao presente Edital.
23.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
23.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura.
23.4 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivadas de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
23.5 - É facultada a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
23.6 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição.
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23.7 - 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.
23.8 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca
de São João Del Rei – MG.
23.9 - 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 estabelecidos.
23.10 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta,
por escrito, o Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço na Praça Tiradentes nº 340, Centro, até 03 (três) dias
anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (32) 33356-1136.
23.11 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 8:00 às 16:00 horas, no
endereço referido no preâmbulo deste Edital.
23.12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
23.13 - Fazem parte integrante deste Edital:
- Anexo I – Termo de Referência;
- Anexo II – Minuta do Contrato;
- Anexo III - Modelo de Proposta de Preços.

Ritápolis, 04 de abril de 2018

(assinado no original)
Higino Zacarias de Souza
Prefeito Municipal
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Anexo I - Termo de Referencia
Processo Licitatório n.º 015/2018 - Pregão Presencial n.º 009/2018.
1-OBJETO: Prestação de serviços comuns, continuados de borracharia, para manutenção da frota de veículos,
implementos, maquinário e equipamentos do Município de Ritápolis /MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

1.1 AREAS SOLICITANTES:
Secretarias Municipais;

1.2 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base na Lei nº. 10.520/02, que
dispõe sobre o Pregão, modalidade utilizada, a Lei Complementar 123, de 14.12.06 e subsidiariamente, no que
couber pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de
2014, com suas modificações posteriores.
1.3 JUSTIFICATIVA.

1.3.1 No que tange a presente contratação, esta se justifica pela necessidade de manter a frota municipal de
veículos automotivos, em perfeitas condições de uso e em bom estado de conservação, à disposição do serviço a
qualquer tempo que forem demandados e, no caso de situações emergenciais, pronta para receber o atendimento e
assistência devidos, o que é primordial para o seu funcionamento.
Além disso, esse se torna necessária tendo em vista a segurança dos usuários dos veículos. O objeto em questão visa
o bom estado de conservação e perfeito funcionamento da frota de veículos, implementos, maquinário e
equipamento deste MUNICÍPIO, incluindo-se todos os serviços de troca e força de pneus.
O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens/serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520/02, por
possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as especificações usuais do
mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade pregão. A presente contratação justifica em razão
da necessidade dos serviços continuados de borracharia para pronto atendimento aos veículos da frota municipal.
1.3.2 – empresa vencedora não poderá ser localizada a mais de um raio 30 km de distancia da Garagem da
Prefeitura.
1.4
- JUSTIFICATIVA PARA A EXIGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DA OFICINA EM UM RAIO DE 30 KM DE DISTÁNCIA
DA PREFEITURA.

1.4.1
- No que concerne à localização, esta exigência mostra-se necessária, visando obter a proposta de maior
vantagem para esta municipalidade, além do que, se a distância entre a garagem da Prefeitura e a sede da
contratada for maior do que a determinada, a vantagem do “menor preço” ficará prejudicada em razão do aumento
do custo com o deslocamento da frota. Outro fator é a agilidade na prestação dos serviços Ademais, conforme
pesquisa realizada, dentro do perímetro estabelecido, há empresas em número suficiente, não estando
comprometido o princípio da competitividade.
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1.5 DEMONSTRATIVOS DE RESULTADO A SER ALCANÇADO (ECONOMICIDADE).

1.5.1 A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição em questão, poderá ser conseguida
pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento
licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “MENOR PREÇO POR ITEM”.
Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia em função do
custo benefício, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado
em relação ao(s) produto ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o MENOR PREÇO
ITEM.
2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUATIDADES:
2.1 As quantidades registradas não obriga o Município adquiri-las em quantidade total.
Item

Quantidade

Unidade

Descrição dos Serviços

01

500

Serviço

Serviço de Vulcanização Linha Leve

02
03

500
500

Serviço
Serviço

04

500

Serviço

05
06

500
500

Serviço
Serviço

07

500

Serviço

Serviço de Vulcanização Linha Pesada
Serviço de Montagem de Desmontagem
Linha Leve.
Serviço de Montagem de Desmontagem
Linha Pesada.
Serviço de Troca de Bico
Serviço de Troca de Pneus e Câmaras Linha
Leve.
Serviço de Troca de Pneus e Câmaras Linha
Leve.

Valor Total

Valor Unitário

Valor Total

R$23,33
R$ 47,50

R$
11.665,00
R$23.750,00

R$ 10,66
R$43,33
R$14,00

R$5.330,00
R$
21.665,00
R$7.000,00

R$14,00

R$7.000,00

R$50,00

R$25.000,00
R$ 101.410,00

2.2 Os serviços serão de acordo com a demanda do Município que serão efetuadas através de ordem de compras
parcial.
2.3 Os valores são estimados baseados nas cotações feitas através do setor de compras, o Município não esta
obrigado a contratar nestes valores podendo ser negociados valores mais vantajosos para a Administração.
3. CONTROLE DA EXECUÇÃO e FISCALIZAÇÃO:
3.1. A fiscalização da contratação será exercida por Fiscal de Contratos nomeadas no contrato, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência ao Secretário da Pasta.
3.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
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3.3 A Empresa contrata deverá informa nome, email, telefone e cargo dos funcionários responsável para atender o
município de Ritápolis /MG, sempre que necessários para que evite futuros transtornos.
4. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
4.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
5. DO PAGAMENTO:
5.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias, contados da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.
5.2 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data final do período
de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
5.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado
este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente
prestados e aos materiais empregados.
5.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.5 Seremos efetuadas a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
5.6 Não produziu os resultados acordados;
5.7 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
5.8 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.
5.9 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
5.10 Antes de cada pagamento à contratada serão realizadas consulta das certidões Relativos aos Tributos Federais,
FGTS e Estadual para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
5.11 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
5.12 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
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5.13 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
5.14 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
5.15 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato
em execução com a contratada inadimplente.
5.16 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.17 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
5.18 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I = (6/100) 365 I = 0,00016438 TX =
Percentual da taxa anual = 6%.
6. DA FONTE DE RECURSOS:
6.1. A despesa de que trata o objeto desse Termo de Referência ocorrerá à custa da Dotação do exercício vigente.
7. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
7.1. DA CONTRATADA
7.1.1. Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas nesse Termo de Referência;
7.1.2. A contratada se obriga a entregar os produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da
solicitação de compras, no setor do Almoxarifado da Prefeitura Municipal localizado à Praça Tiradentes, 340, centro,
Ritápolis/MG.
7.1.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a
terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;
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7.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.1.5 Indicar fiscal do contrato, nome, telefone e e-mail
7.2. DA CONTRATANTE
7.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações impostas no contrato;
7.2.2. Efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do contrato;
7.2.3. Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do contrato;
7.2.4. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato;
7.2.5 Indicar fiscal do contrato, nome, telefone, e-mail.
8. DA RESCISÃO:
8.1. A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº
8.666/93;
8.2. A rescisão poderá ser por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a EMPRESA CONTRATADA com a antecedência mínima de 10 (dez)
dias;
8.3. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação desde que haja conveniência
para o Município.
8.4 Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) ou
outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental.
8.5 A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da assinatura do contrato e do 12º
mês de execução do contrato, passando a vigorar o novo preço a partir do 13º mês.
9. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO:
a) Os serviços serão realizados em estrita observância a este instrumento e cláusulas contratuais, ordenados por
meio das Ordens de Serviços emitidas pela Divisão de compras.
b)Na Ordem de Serviço constará: modelo/placa, descrição do bem e o serviço a ser realizado.
c)A contratada responderá, na forma da lei, pelos serviços que por ventura venham apresentar qualquer
irregularidade ou discordância à íntegra do objeto deste Termo de Referência.
d) No caso da prestação de serviços de borracharia a empresa/pessoa física deverá remover consertar e colocar os
pneus, ou seja, deverá disponibilizar um empregado, com transporte da empresa/pessoa física, com as ferramentas
necessárias para tal serviço no local informado, caso não seja possível levar o veículo até a oficina.
e) A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que receber do fiscal do contrato
imediatamente após a solicitação dos serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos veículos e ou
equipamentos.
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f) A contratada deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, devendo
atender imediatamente a todos os chamados da contratante em até 03 (três) horas após recebimento da solicitação.
g) A licitante deverá obrigatoriamente possuir oficina na sede do município de Ritápolis /MG ou em suas mediações
no raio Máximo de 30(trinta) km da sede, vez que se trata de consertos e situações emergenciais, com atendimento
e reparos imediatos.
h) A Secretaria requisitante poderá recusar todo e qualquer objeto fornecido em desacordo com a Ordem de
Fornecimento emitida, no prazo máximo de 24 horas a partir do recebimento, obrigando-se a Contratada a
promover sua substituição, no mesmo prazo, sem qualquer ônus adicional à Contratante.
i) Não será recebida mercadoria por outros setores, mesmo se estiver em único “conhecimento” de entrega pela
transportadora, haja vista que o setor de compras tem conhecimento técnico específico para conferência quando do
recebimento do produto.
j) Deverá constar no campo de observação da Nota Fiscal o número da Ordem de Fornecimento (OF), bem como o
número do (PREGÃO).
9. DAS PENALIDADES:
9.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do
contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
9.1.1 advertência;
9.1.2 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor
da parcela, por ocorrência;
9.1.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias,
com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;
9.1.4 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
a) inobservância do nível de qualidade dos produtos fornecidos;
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
d) descumprimento de cláusula contratual.
9.2 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. 11.4 O valor das multas
aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Ritápolis/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias
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úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo
Município, quando for o caso.
10 DO ADITAMENTO E ALTERAÇÕES:
10.1 A Contratante poderá autorizar desde que haja conveniência, alteração contratual de que decorra variação do
valor ou modificação no prazo de execução, bem como na forma, redução ou decréscimo dos quantitativos
contatados, nos termos da Lei 8666/93 e alterações.
10.2 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n. 8.666/93, desde que haja interesse
do MUNICIPIO DE RITAPOLIS - MG, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas.
11- JULGAMENTO:
11.1 - Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as especificações contidas no Edital e seus anexos,
apresente o menor preço por item;

12

PROPOSTA:

12.1 No valor da proposta deverão estar incluídos todos os custos com impostos, taxas, fretes, assim como todos os
custos necessários ao completo à prestação dos serviços ora solicitado.
12-A proposta de preços deverá apresentar prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.
13 DO REAJUSTE E ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES:
13.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis, até a entrega total dos serviços.
13.2 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que
fizerem necessários no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
14-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:
14.1 - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma
alguma, em alteração contratual.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
15 DA PUBLICAÇÃO:
15.1 O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do Município de Ritápolis /MG,
.....
Tony Laercio dos Santos
Diretor do Departamento de Obras e Urbanismo

Prefeitura Municipal de Ritápolis
Praça Tiradentes, 340 – Centro – CEP 36335-000
CNPJ: 18.557.553/0001-05 – Tel. (32) 3356-1136
18

54

19

63

NEXO II – CONTRATO ADMINISTRATIVO
PREGÃO Nº 009/2018
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE RITAPOLIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E
_________________
O Município de Ritápolis do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº
18.557.553/0001-55, com sede na Praça Tiradentes, nº 340, Centro, nesta cidade, CEP 36.335.000, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, HIGINO ZACARIAS DE SOUZA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e ___________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado
ou nacionalidade/estado civil/profissão, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº __________, com sede na Rua
_____________________, n° ____, bairro ___________, na cidade de ________________, representada neste ato
por_______________________, estado civil, profissão, inscrito no CPF sob o n° ______________, residente e
domiciliado na cidade de _______________, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, celebram o
presente contrato, o qual se regerá pelas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, pelo Processo Licitatório n°
015/2018, Pregão n° 009/2018 e, com fundamento jurídico de CONTRATO Administrativo de Direito Público,
mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
comuns, continuados de borracharia, para manutenção da frota de veículos, implementos, maquinário e
equipamentos do Município de Ritápolis/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNCIA - ANEXO I., conforme delineado no Anexo I do Edital do Processo Licitatório nº 015/2018, modalidade
Pregão nº 009/2018.
1.2 – O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na
licitação modalidade Pregão Presencial nº. 009/2018 passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual
independente de transcrições.
CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO
2.1 – O valor do presente contrato é de: R...................... (.....................................................................) divididos em 12
(doze) parcelas de R$.................... (................................................).
2.2 - O pagamento será feito até 30 (trinta) dias após o recebimento dos serviços/ medições, mediante relatório
apresentado, e fonte de recursos, através do Departamento de Finanças, em cheque ou depósito na conta corrente
do favorecido, após emissão de nota fiscal.
2.3 Após a assinatura do contrato será expedida pelo Município, através da autoridade competente, a respectiva
Ordem de Serviços, objeto da presente licitação, de acordo com as disposições do presente Edital, bem assim do
ajuste.
2.4 - Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos fazendários, a
regularidade relativa à Seguridade Social, através da Certidão Negativa de Débito e a regularidade relativa ao Fundo
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de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta “on line”, cujos comprovantes serão anexado ao
processo de pagamento.
CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO
3.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação orçamentária própria do Orçamento
vigente. 2018 correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo setor

de contabilidade no ato que antecede cada aquisição/contratação, conforme dispõe o Art. 7º, §2º do
Decreto Federal 7.892/2013.
CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA
4.1 - O prazo da contratação é para o período de 12 meses, admitindo a sua prorrogação nos termos da legislação
pertinente.
4.2 - A prorrogação do prazo do contrato poderá ser admitida nas condições e nos termos do art. 57, inciso II, da Lei
nº 8.666/93, por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
Administração, limitado a sessenta meses.
CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
5.1 - O Contratado fica obrigado 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 6ª - DA NOVAÇÃO
6.1 - Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente contrato,
não constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a
qualquer tempo.
CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
7.1 - Prestar ao Contratado todos os esclarecimentos necessários à execução do Contrato.
7.2 - Acompanhar e fiscalizar através dos Departamentos Municipais o cumprimento do objeto do contrato.
7.3 - Paralisar ou suspender a qualquer tempo, o fornecimento do objeto, mediante pagamento único e exclusivo
dos serviços executados.
7.4 - Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos neste instrumento.
CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
8.1 – Executar a presente prestação de serviço na forma estipulada neste instrumento, com assiduidade,
competência, idoneidade, dentre outras qualidades necessárias.
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CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO
9.1 - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços objeto
desta licitação, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em
execução.
CLÁUSULA 10 - DA RESCISÃO
10.1. A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666/93;
10.2. A rescisão poderá ser por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a EMPRESA CONTRATADA com a antecedência mínima de 10 (dez)
dias;
10.3. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação desde que haja conveniência
para o Município.
10.4 Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) ou
outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental.
10.5 A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da assinatura do contrato e do
12º mês de execução do contrato, passando a vigorar o novo preço a partir do 13º mês.
CLAÚSULA 11 - DOS CASOS OMISSOS
11.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.
CLÁUSULA 12 – DO REGIME DE EXECUÇÃO
12.1 - O regime de execução do presente contrato é indireto.
CLÁUSULA 13 - DAS PENALIDADES
13.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do
contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
13.1.1 advertência;
13.1.2 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor
da parcela, por ocorrência;
13.1.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias,
com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;
13.1.4 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
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a) inobservância do nível de qualidade dos produtos fornecidos;
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
d) descumprimento de cláusula contratual.
13.2 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
13.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. 11.4 O valor das multas
aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Ritápolis/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo
Município, quando for o caso.
CLÁUSULA 14 - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.
O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, obedecerão ao
seguinte:
§ 1º – O objeto do presente contrato deverá ser no ramo de contratação, conforme anexos do presente Edital.
§ 2º – O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após a expedição da Ordem de
Serviço.
§ 3º – O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de
seu artigo 73:
A) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
B) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais observados o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.
§ 4º - Os serviços a serem executados preveem obediência às Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes
dos materiais e equipamentos.
A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem
como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda,
contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade.
§ 5º - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de:
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a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens exigido no Anexo I.
§ 6º – A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um profissional habilitado, conforme apresentado em fase
licitatória, com conhecimento que lhe permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos
necessários à perfeita administração.
§ 7º - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais
especializados, de competência comprovada, para obtenção de resultados na execução dos serviços.
§ 8º - As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas constantes do termo de
referencia disponibilizado quando da publicação do Edital a que este
CLÁUSULA 15 - DO FORO
15.1 - As partes elegem o foro da Comarca de São João Del Rei - MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes
da execução do presente Contrato.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.
Ritápolis, ____________ de ___________________de 2018.

MUNICÍPIO DE RITAPOLIS
CONTRATANTE

LICITANTE VENCEDOR
CONTRATADO

Testemunhas:
CPF:
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ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO – PROCESSO Nº 015/2018 – Pregão nº 008/2018.
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
1. PROPONENTE
Empresa / Nome:
CNPJ / CPF:
Endereço:
Cidade:
Telefone:
E-mail:
Sócio Proprietário:
CPF:

UF:
Fax:

CEP:

RG:

2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações
consignadas no Edital, conforme abaixo:
Item

Quant.

Unid.

Descrição dos Serviços

Marca

Valor Unit.

Valor Total

VALOR TOTAL
OBS: seguir a tabela de itens descrita no Anexo I – Termo de Referência.
VALOR DO TOTAL DA PROPOSTA: R$________ (________________________________)
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que constituirá a única e
completa remuneração, deverão ser 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, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.)
3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
As contidas na Minuta da Ata que integra o Anexo II, do Pregão supramencionado.
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as
características do objeto e exigências constantes no edital.
___________________ , ______ de ___________ de 2018.
______________________________________________
Assinatura do Proponente
Nome:
Nº do RG:

