PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.334.268/0001-25
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento de Compras/Licitações

EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2020
TIPO: MENOR PREÇO
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
I – PREÂMBULO
O Município de Caratinga - MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
cidade de Caratinga/MG, na Rua Raul Soares, 171, 1º Andar, Centro, inscrito no CNPJ sob
o Nº. 18.334.268/0001-25, por intermédio do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº
014/2020, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial - Tipo:
Menor Preço, nos termos das Leis Federais Nº. 8.666/93, Nº. 10.520/2002, Lei
Complementar Nº. 123/2006 e Decretos Municipais N° 125/2019 e 162/2019, regendo-se
ainda, pelas disposições legais aplicáveis a espécie e condições fixadas no presente
Instrumento Convocatório.
Não havendo expediente na data marcada ou outro fato superveniente que impeça a
realização do certame, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente,
conservando a mesma hora e local, se outra data ou horário não forem estabelecidos pelo
Pregoeiro.
SERÃO OBSERVADAS AS SEGUINTES DATAS, HORÁRIOS E LOCAL PARA OS
PROCEDIMENTOS:
LOCAL: Rua Raul Soares, nº 171, 1º Andar, Centro, Caratinga / MG
APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:
Dia 28 de setembro de 2020 das 14h00min
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:
Dia 28 de setembro de 2020 às 14h05min
As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site
http://www.caratinga.mg.gov.br/, bem como as publicações no Diário Oficial do Município,
no endereço eletrônico http://www.caratinga.mg.gov.br/diario-eletronico/caderno/diarioeletronico---executivo/1, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.
II – OBJETO
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2.1 - A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para Prestação de
serviços de sinalização viária horizontal, conforme solicitado pelo Departamento de
Trânsito do Município de Caratinga, conforme anexo I constante neste edital Pregão
Presencial 091/2020.
III - CONDIÇÕES GERAISS PARA PARTICIPAÇÂO
3.1. Poderão participar da licitação:
3.1.1. - PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO EMPRESAS, PERTENCENTES AO RAMO DE
ATIVIDADE RELACIONADO AO OBJETO DA LICITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NOS
RESPECTIVOS ATOS CONSTITUTIVOS, QUE ATENDEREM A TODAS AS EXIGÊNCIAS,
INCLUSIVE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO, CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
3.2. Não serão admitidos interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a
seguir:
a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município;
b) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;
c) Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação;
d) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente, em especial as hipóteses
previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.
e) Possuam proprietário titular de mandato eletivo no Município de Caratinga;
f) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
3.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
3.4 - As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local
estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar ao Pregoeiro os
envelopes separados e lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL" e
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” contendo na parte externa o nome da empresa,
nome e número da modalidade, data e hora da realização do certame. Declarada a
abertura da sessão de julgamento pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes.
IV - ENTREGA DOS ENVELOPES
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4.1 - Dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação”.
4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão ser
entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço,
dia e horário mencionados no preâmbulo.
4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
4.1.2.1 - DIZERES ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL
A/C DO PREGOEIRO
EMPRESA_________________________
Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”
Pregão Presencial nº. 091/2020 – Processo Licitatório nº. 168/2020
4.1.2.2 - DIZERES ENVELOPE HABILITAÇÃO
AC DO PREGOEIRO
EMPRESA_________________________
Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
Pregão Presencial nº. 091/2020 – Processo Licitatório nº. 168/2020
4.2 - A Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, não se responsabilizará por envelopes de
“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao
Pregoeiro designada, no local, data e horário definidos neste edital.
V - DO CREDENCIAMENTO
5.1. O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste
Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante
deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do
documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos
envelopes "Proposta” e “Documentação” relativas a este Pregão.
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5.1.1 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante,
mediante Estatuto/Contrato Social, ou instrumento público/particular de procuração, ou
documento equivalente.
5.1.2 - Entende-se por documento credencial:
a) Cópia do Registro Comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/Contrato social,
quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa
licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão;
5.2 - O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os
atos pertinentes a este Pregão;
5.3 - Cada credenciado só poderá representar apenas uma licitante;
5.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim,
para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou
"Documentação" relativos a este Pregão, nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa
de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
5.5 - Deverá ser apresentado, no momento do credenciamento, para exercício do direito
de preferência de contratação com microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), de que trata desse edital, alternativamente, um dos seguintes documentos:
a) Em se tratando de sociedade empresária, certidão expedida pela Junta Comercial da
Unidade da Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte; ou, em se tratando de sociedades simples, documento
equivalente emitido pelo Cartório de Registro da Pessoa Jurídica.
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b) Declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte, para efeitos da LC
123/2006 e posteriores alterações, apresentar conforme modelo constante do Anexo VII
deste edital.
b.1 – Havendo suspeita quanto a veracidade das informações, poderá haver diligência na
forma do art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, a fim de comprovação do declarado pelo
licitante.
c) A comprovação da qualidade microempresa ou empresa de pequeno porte (ou
equiparadas) poderá ser comprovada com a apresentação de relatórios contábeis, forma
de constituição da empresa, regime tributário adotado, entre outros, de forma que
demonstrem ter auferido receitas brutas em valores que se amoldem ao estabelecido no
art. 3º da LC 123/06;
5.6 - A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar
nº.123, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista na Lei
8.666/93.
5.7 - Os documentos de credenciamento deverão vir autenticados ou acompanhados dos
originais para autenticação pelo Pregoeiro e/ou equipe de apoio.
5.8 - ATENÇÃO, APÓS A FASE DE CREDENCIAMENTO SERA EXIGIDA DECLARAÇÃO
CONFORME SUBCLAUSULA 8.1.2 DO PRESENTE EDITAL, COMO CONDIÇÃO PARA
PARTICIPAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO INCISO VII DO ART
4º DA LEI 10520/2002.
5.8.1 - O Licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro, nos termos da subcláusula
5.4, deverá apresentar a Declaração conforme disposto no inciso VII do art. 4° da Lei
10520/02 em envelope independente contendo em sua parte externa os dizeres:
A/C DO PREGOEIRO
DECLARAÇÃO CONFORME VII do art. 4° da Lei 10520/02
EMPRESA___________________
Pregão Presencial nº. 091/2020 – Processo Licitatório nº. 168/2020
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5.8.1.1 – O licitante não credenciado a fase de lances verbais, deverá encaminhar, em
envelope distinto do de habilitação e proposta comercial, isto é, em separado, a
documentação comprobatória do enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte (ou equiparada), na forma do Título V deste edital, sob pena de
inviabilidade de julgamento de sua proposta comercial.
5.8.2 – O licitante que encaminhar sua proposta comercial via postal, será considerado
declarado tacitamente que atende aos requisitos para habilitação, na forma do art. 4°,
inciso VII da Lei 10520/02;
5.8.2.1 – O licitante que encaminhar sua proposta comercial via postal, deverá enviar, em
envelope distinto do de habilitação e proposta comercial, isto é, em separado, a
documentação comprobatória do enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte (ou equiparada), na forma do Título V deste edital, sob pena de
inviabilidade de julgamento de sua proposta comercial.
VI - DA PROPOSTA COMERCIAL
6.1 - No envelope de proposta deverá conter os dizeres especificados no item 4.1.2.1
6.1.1 - A PROPOSTA DEVERÁ SER IMPRESSA E APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS, SUAS FOLHAS DEVEM ESTAR
RUBRICADAS E A ÚLTIMA ASSINADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, NOME DO
PROPONENTE, NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA, ENDEREÇO. Deverão constar a proposta:
6.1.1.1 - Sob pena de desclassificação da proposta comercial a mesma deverá ser
formalizada com a apresentação da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, devidamente
preenchida, elaborada evidenciando preços unitários e preços totais, conforme Anexo I e
II;
6.1.2 - Especificação dos serviços, conforme objeto;
6.1.3 - Preço unitário e total, em moeda nacional;
6.1.3.1. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o unitário, do
mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico.
6.1.3.2. – Havendo divergência entre as especificações dos itens constantes do Anexo II
deste Edital e as constantes dos arquivos eletrônicos gerados para o Sistema
Informatizado de Apuração de Pregão, prevalecerão as primeiras.
6.2 - A simples participação neste certame implica em que:
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6.2.1 - Estão aceitas todas as condições estabelecidas neste Pregão;
6.2.2 - A licitante vencedora compromete-se a executar o objeto desta licitação em total
conformidade com as especificações da ordem de serviço e em conformidade com este
Edital.
6.2.3 - O licitante se compromete a cumprir toda a legislação de regência específica, seja
proveniente das Agências Reguladoras e/ou de órgãos/entidades públicas, bem como, as
atinentes ao Código de Defesa do Consumidor no tocante ao presente objeto contratual.
6.2.3 - A Proposta Comercial deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação,
6.2.3.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o
mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.
6.2.3.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocação para assinatura do contrato, os licitantes ficam liberados dos compromissos
assumidos.
6.2.4 - Os serviços serão executados conforme especificação constante no Anexo I do
presente certame, sendo que o contrato terá validade de 06 meses contados de sua
assinatura.
6.2.5 - No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão
as que constam no Anexo I e II deste edital.
6.2.6 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderão ser solicitada prorrogação
da validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo,
caso persista o interesse desta Administração.
6.2.7 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem
anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
6.2.8 - A licitante vencedora compromete-se a executar o objeto desta licitação em total
conformidade

com

as

especificações

da

ordem

de

fornecimento/serviço

e

em

conformidade com este Edital;
6.3 - É facultado ao Pregoeiro a promoção de diligência, na forma do art. 43, § 3º da Lei
nº 8.666/93, destinado a suprimir informações eventualmente ausentes na proposta.
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VII- DA HABILITAÇÃO
7.1 - No envelope de habilitação deverá conter os dizeres conforme item: 4.1.2.2 –
Envelope 02.
7.1.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor
da administração publica, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.
7.2 - O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente
licitação:
7.2.1 – REGULARIDADE JURÍDICA
7.2.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
7.2.1.2.- 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;
7.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
7.2.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
7.2.2.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
Estado;
7.2.2.2 – Certidão de Regularidade perante o FGTS, ou expedida pelo site próprio (via
Internet), conforme legislação em vigor;
7.2.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
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7.2.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
7.2.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA E TÉCNICA
7.2.3.1. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a) Certidão Negativa de Falência/Concordata ou Certidão Judicial Cível Negativa da Sede
da pessoa jurídica licitante (expedida pelo cartório distribuidor).
a.1) Serão consideradas válidas para este certame aquelas emitidas há no máximo 90
(noventa) dias da data estipulada para a abertura do certame.
7.2.3.2. Comprovação de registro/inscrição da empresa no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
– CAU, da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade
relacionada com o objeto da licitação.
7.2.3.3. Atestado de capacidade técnico-profissional, comprovando aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da
licitação, em nome de profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, que tenha vínculo

profissional formal com o

licitante,

devidamente comprovado por documentação pertinente, na data prevista para entrega da
proposta. Tal(is) atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, deverá(ão) ter
sido emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, e estar acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove(m) a execução
de serviços compatíveis com objeto licitado.
7.2.3.3.1 A comprovação do vínculo profissional formal do responsável técnico com o
licitante deverá ser feita mediante apresentação de um dos seguintes documentos:
a)

no caso de vínculo empregatício: cópia AUTENTICADA (por cartório competente

ou por servidor da administração – art. 32 da Lei nº 8.666/93) da Carteira de Trabalho e
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Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que
demonstrem o número de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho;
b)

no caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado

no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou da sede do licitante;
c)

cópia AUTENTICADA (por cartório competente ou por servidor da administração –

art. 32 da Lei nº 8.666/93) da folha do livro de registro de empregados;
d) Contratos regidos pela legislação civil comum.
d.1 - Em havendo a apresentação de contratos regidos pela legislação civil comum, o(s)
mesmo(s) deverá(ão),

obrigatoriamente, estar com a firma reconhecida dos

contratantes.
7.2.3.4. Declaração de que o(s) responsável(eis) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s)
de capacidade técnico-profissional será(ão) o(s) responsável (eis) pela execução do objeto
deste edital, com informação do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e do registro na entidade
profissional competente, conforme modelo constante no anexo IX devendo ser assinada,
em conjunto, pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsável (eis) técnico(s),
mencionado(s).
7.3 – DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS EM CARATER GERAL
7.3.1 – Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição
Federal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, conforme
Anexo V;
7.3.2 – A licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que desejar
usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar nº. 123/06,
deverá apresentar Declaração que comprove o enquadramento em ME ou EPP, junto da
peça de credenciamento.
7.4 – Os documentos relacionados no item 7.2.1 – “REGULARIDADE JURÍDICA” não
precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o CREDENCIAMENTO neste Pregão.
7.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
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7.6 - 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.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
VIII - DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 - ABERTURA DA SESSÃO
8.1.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade
em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes
contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação.
8.1.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o(s) representante(s) da(s) licitante(s)
apresentará(ao) declaração dando ciência de que não há fatos impeditivos a habilitação
(Anexo IV), como condição para a participação na presente licitação, conforme disposto no
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.
8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, ao Pregoeiro verificará a
conformidade destas com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
8.2.2 - Dentre as propostas aceitas, ao Pregoeiro classificará em primeiro lugar a proposta
de menor preço (conforme expresso no Anexo I) e as demais que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de
menor preço, para participarem dos lances verbais.
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8.2.3 - Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas
na cláusula anterior, ao Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o
alcance no máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas apresentadas.
8.3 LANCES VERBAIS
8.3.1 - Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes,
a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
8.3.2 - Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem
empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
8.3.3 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.
8.3.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
8.3.5 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se
para as selecionadas o último preço ofertado.
8.3.6 - Ao Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
8.3.7 - Após a negociação, se houver, ao Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço.
8.3.8 - Não será permitido o uso de aparelhos telefônicos e similares durante os lances
verbais, devendo os representantes credenciados estarem aptos aos lances. Porém, para
negociação final, o representante da empresa que estiver com o menor valor poderá
contatar com a empresa, para sua última proposta.
8.4 HABILITAÇÃO
8.4.1 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo
os documentos de habilitação do respectivo proponente.
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8.4.2 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.4.3 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.
IX - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
9.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes
Dotações Orçamentárias:
02.09.02. 1545100031.070000. 4.4.90.51 – Ficha 3707
02.09.02. 1545100041.014000. 4.4.90.51 – Ficha 4857
X - DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
10.1 – Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até o
5º dia útil, e por licitante, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas,
mediante petição a ser protocolizada na sala de Licitações, dirigida ao Pregoeiro.
10.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começa a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos
termos do art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.
10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4 - Os recursos quando da aplicação das penalidades poderão ocorrer no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
10.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
Sala da Comissão de Licitações, da Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, situada a Rua
Raul Soares, 171, 1º Andar, Centro, Caratinga/MG.
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XI - DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
11.1 - Inexistindo interposição de recurso, ao Pregoeiro Adjudicará o objeto e o
encaminhará o processo licitatório para homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
11.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente procederá à homologação e adjudicação e
determinará a assinatura do contrato.
XII - DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
12.1 – O licitante vencedor deverá iniciar a execução do serviço na forma estipulada no
presente Edital e anexos e após contato com a Secretaria de Obras do Município, a qual
terá o encargo de fiscalizar a sua execução.
12.2 – A mobilização e implantação do canteiro de obras e consequentemente do início
dos serviços se dará no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data da
emissão da ordem de serviços.
12.3 – Os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos
apresentados, qualquer alteração dependerá de autorização do contratante.
12.4 - O adjudicatário, como condição resolutiva do contrato, no prazo de 05
(cinco) dias após a assinatura do Termo, prestará garantia no valor
correspondente a 5% (cinco) do valor do Contrato, que será liberada de acordo
com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
12.4 - Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com
pessoal de sua contratação necessário à entrega e ou execução do objeto contratual,
inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos
serviços constantes da execução do contrato.
12.5 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou
prepostos, ao Município de Caratinga - MG ou a terceiros.
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12.6 - Manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a
sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública.
XIII – DA ACEITAÇÃO, DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE
13.1 - DA ACEITAÇÃO
13.1.1 – Ao Município de Caratinga/MG fica reservado o direito de não efetivar o
pagamento se, no ato da entrega de cada parcela da obra, esta não estiver em perfeitas
condições e de acordo com as especificações estipuladas no cronograma físico-financeiro
aprovado, atestado pelo engenheiro municipal que firmará atestado neste sentido.
13.2 - DO PAGAMENTO
13.2 – O pagamento referente ao serviço, objeto desta licitação, será efetuado, a critério
do município, através de crédito em conta corrente do contratado, em até 15 (quinze)
dias, após a apresentação da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, acompanhada da relação dos
itens do cronograma Físico-Financeiro relativo ao período e ainda mediante apresentação
da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista exigida na fase de habilitação.
13.3 – Para efeito de pagamento, serão considerados os valores unitários cotados e as
quantidades efetivamente executadas no período de aferição e atestadas pela fiscalização.
13.4 – O pagamento da primeira fatura somente poderá ocorrer se acompanhada de
documentos que comprovem o recolhimento de INSS e FGTS, relativamente ao mês
anterior ao do faturamento;
13.2 - DO REAJUSTE
13.2.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis:
13.2.1.1 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do Prestador de Serviços Contratado e a retribuição do
Município de Caratinga para a justa remuneração da prestação de serviços, poderá ser
objeto de reequilíbrio econômico-financeiro.
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13.2.1.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes,
para mais ou menos, conforme o caso.
13.2.1.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo prestador de serviços
contratados, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, por meio de apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais
constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste
do contrato, bem como documentação correlata (lista de preços, notas fiscais de aquisição
de produtos e/ou matérias primas, etc.) que comprovem que os preços tornou-se inviável
nas condições inicialmente avençadas.
13.2.1.4 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Caratinga,
esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem
prejuízo da Municipalidade.
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
14.2 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme
previsto no §1º, art. 65, Lei nº 8.666/93 e §2º, inciso II, art. 65, da Lei nº 9648/98.
14.3 - Se a licitante vencedora deixar de aceitar ou não assinar o contrato em 02 (dois)
dias úteis contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito e
aceita pelo Secretário Municipal de Planejamento e Fazenda, ocorrerá caducidade do seu
direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no capítulo VII deste Pregão.
14.4 - Ao Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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14.5 - Ocorrendo à hipótese prevista no item 14.3, o objeto da presente licitação poderá
ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e de acordo com as
propostas apresentadas.
14.6 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação
de documentação relativa ao presente Edital.
14.7 - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de
homologação.
14.8 - Conforme art. 7º da Lei 10.520/2002 quem, convocado 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 do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município,

sendo

descredenciado

do

sistema

de

cadastramento

de

fornecedores/prestadores de serviços do município a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais.
14.9 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica
em aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de
impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o
julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.
14.10 - O licitante poderá retirar o edital na sede da prefeitura.
14.11- Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de
Caratinga/MG, por escrito, por intermédio do Pregoeiro ou através do telefone 0xx(33)
3329-8023, no horário de 12:00hs às 18:00hs.
Caratinga/MG, 16 de setembro de 2020.
Bruno César Veríssimo Gomes
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA
PROCESSO: 168/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2020

Planilha Orçamentária de Custos;
Relação de material/equipamentos a serem empregados na prestação dos serviços;
Especificações Técnicas – Sinalização Estatigráfica Horizontal.
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGAO PRESENCIAL N°. 091/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N°. 168/2020

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

Endereço:

Telefone/Fax:

Nome Do Signatário (Para Assinatura do contrato).

Identidade do Signatário:

CPF do signatário:

Indicamos o e-mail: ____________________________para recebimento de intimações,
inclusive as decorrentes de processo administrativo disciplinar, ordem de serviço,
comunicações, etc., objeto do presente instrumento.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO
S/ LDI

PREÇO
UNITÁRIO
C/ LDI

PREÇO TOTAL

META I - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- CARATINGA
1
1.1

1.1.1

BH TRANS

1.1.2

BH TRANS

1.2

BH TRANS

1.3

BH TRANS

MARCAS VIÁRIAS
DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM
TINTA A BASE DE METIL METACRÍLICO
MONOCOMPONENTE COM 0,6MM DE
ESPSSSURA.
APLICAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL
RETROREFLETIVO PARA EXECUÇÃO DE
LINHAS CONTINUAS E INTERROMPIDAS.
APLICAÇÃO MANUAL DE MATERIAL
RETROREFLETIVO PARA EXECUÇÃO DE
ZEBRADO, TRIÂNGULO DE
ESTACINAMENTO,FECHAMENTO DE
GARAGEM, TRRAVESSIA DE PEDESTRES,
RETENÇÃO, ALINHAMENTO, DIZERES E
SIMBOLOS.
DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM
MATERIAL TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO
RETROREFLETIVO COM 3,0MM DE
ESPESSURA.
DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM
MATERIAL TERMOPLÁSTICO ASPERGIDO

M2

3.000,00

24,64

M2

1.000,00

31,81

M2

2.000,00

73,38

M2

2.000,00

41,58
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1.4
1.4.1
1.5
1.5.1

RETROREFLETIVO COM 1,5MM DE
ESPESSURA.
FORNECIMENTO E DEMARCAÇÃO DE
PAVIMENTO COM LAMINADO
ELASTOPLÁSTICO RETROREFLETIVO COM
1,5MM DE ESPESSURA:
BH TRANS FAIXAS
REMOÇÃO DE MARCAS VIÁRIAS
EXISTENTES:
BH TRANS COM MAÇARICO A GÁS.

M2

300,00

106,37

M2

200,00

34,60
SUB TOTAL

2
2.1

SINAPI
72815

REVESTIMENTO DE PISO
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA À
BASE DE RESINA EPÓXI(100% SOLIDO) COM
PREPARAÇÃO DO PISO.

M2

1.250,00

39,10
SUB TOTAL

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE
SINALIZAÇÃO
FORNECIMENTO

3
3.1
3.1.1

BH TRANS TACHA MONODIRECIONAL

UND

3.1.2

BH TRANS TACHA BIDIRECIONAL

3.1.3
3.1.4

50,00

8,07

UND

20,00

9,46

SICRO

TACHÃO MONODIRECIONAL

UND

400,00

27,19

SICRO

TACHÃO BIDIRECIONAL

UND

200,00

28,20

3.1.5

BH TRANS PRISMA DE CONCRETO

UND

90,00

71,05

3.1.6

BH TRANS SEGREGADOR

UND

100,00

80,00
SUB TOTAL

3.2.1
3.2.2
3.2.3

IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO,
INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DO
PAVIMENTO
SICRO
TACHA
SICRO
TACHÃO
BH TRANS PRISMA DE CONCRETO

UND
UND
UND

70,00
600,00
90,00

4,20
9,89
20,00

3.2.4

BH TRANS SEGREGADOR

UND

100,00

25,00

3.2

SUB TOTAL

TOTAL GERAL DA OBRA

R$

Valor Global da Proposta: R$ ____ (___________________________________).
Prazo de validade: 60 dias. Proposta
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos
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serviços, objeto da presente licitação, e que estou de acordo com todas as normas deste
edital e seus anexos.
Local e Data:.......... de................................de 2020
NOME
Representante Legal da Licitante
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ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO
À
Prefeitura Municipal de Caratinga.
Referência: Pregão Presencial 091/2020 – Processo Licitatório nº. 168/2020
Prezado(a) Senhor(a),

A

empresa

___________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

Nº

__________________, neste ato representada por __________________________
(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao
disposto no Edital do Pregão Presencial nº. 091/2020 – Processo Licitatório nº. 168/2020,
vem

perante

Vossa

Senhoria

credenciar

o

Sr.

_______________________,

RG

____________________, como representante qualificado a participar de todos os atos
relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir
da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93, assinar
declarações/Contratos, inclusive as relativas ao teor do ANEXO IV, ANEXO VI e ANEXO VII
deste processo de licitação.
Atenciosamente.
Local e Data:.......... de................................de 2020
NOME
Representante Legal da Licitante
Reconhecer firma(s) - Requisito Obrigatório
Anexar cópia da carteira de Identidade
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ANEXO

IV

-

DECLARAÇÃO

DE

INEXISTÊNCIA

DE

IMPEDIMENTO

À

HABILITAÇÃO
À
Prefeitura Municipal de Caratinga.
Referência: Pregão Presencial nº. 091/2020 – Processo Licitatório nº. 168/2020
Prezado(a) Senhor(a),
A

empresa

___________________________,

__________________,

neste

ato

representada

inscrita
por

no

CNPJ

sob

o

Nº

__________________________

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa, RG), em atendimento
ao disposto no Edital do Pregão Presencial nº. 091/2020 – Processo Licitatório nº. 168/2020,
que tem como objeto a Prestação de serviços de sinalização viária horizontal, conforme
solicitado pelo Departamento de Trânsito do Município de Caratinga, vem perante Vossa
Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da mesma na presente
licitação.
Atenciosamente.
Local e Data: .......... de................................de 2020
NOME
Representante Legal da Licitante
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º,
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
À
Prefeitura Municipal de Caratinga.
Referência: Pregão Presencial nº. 091/2020 – Processo Licitatório nº. 168/2020
Prezado(a) Senhor(a),
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste
ato representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil,
cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial nº.
091/2020 – Processo Licitatório nº. 168/2020 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, vem
perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.
Atenciosamente,
Local e Data:.......... de................................de 2020

NOME
Representante legal da empresa
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ANEXO VI - MINUTA TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº _____/ 2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2020

O MUNICÍPIO DE CARATINGA, inscrito no CNPJ sob o nº 18.334.268/0001-25, com sede na
Rua Raul Soares, 171, Bairro Centro, Caratinga/MG, a seguir denominado MUNICÍPIO, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal e a _________, inscrita no CNPJ sob o nº
_____, estabelecida na _____, _____, Bairro _____, ________/___, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por __________, ________, portador(a) da Cédula
de Identidade nº _____, e inscrito(a) no CPF sob o nº _____, resolvem celebrar o presente
Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº
168/2020, na modalidade Pregão nº 091/2020, do tipo menor preço, com integral
observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520/02 e
Decretos Municipais N° 125/2019 e 162/2019, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Prestação de serviços de sinalização viária horizontal, conforme solicitado pelo
Departamento de Trânsito do Município de Caratinga.
1.2. Mediante autorização escrita e fundamentada do MUNICÍPIO, poderá a CONTRATADA,
na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de
subcontratações, serem aprovados pelo MUNICÍPIO.
1.3 – A execução dos serviços objeto do presente contrato, far-se-ão sob o regime de
empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da contratação, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram
este CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO Nº 091/2020 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARATINGA, constantes do Processo nº 168/2020, e, em especial, a
Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação do contratado.
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CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações
orçamentárias:
02.09.02. 1545100031.070000. 4.4.90.51 – Ficha 3707
02.09.02. 1545100041.014000. 4.4.90.51 – Ficha 4857
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1. O contrato terá vigência de 06 (seis) meses a contar da assinatura, podendo ser
prorrogado a critério da Administração, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, observado o
prazo de execução estabelecido no cronograma físico-financeiro.
4.2. A mobilização e implantação do canteiro de obras se dará no prazo máximo de 05
(cinco) dias, contados da emissão da respectiva Ordem de Serviço.
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REEQUILÍBRIO
5.1. O preço ajustado entre as partes para execução total da obra é o valor constante na
planilha apresentada e devidamente homologada, no montante equivalente a R$
____________ (_______________________) e será efetivado da seguinte forma:
5.2. O pagamento referente ao serviço, objeto desta licitação, será efetuado através de
depósito em conta corrente em até 15 (quinze) dias, após a apresentação da Nota Fiscal,
em 02 (duas) vias, acompanhada da relação dos itens do cronograma Físico-Financeiro
relativo ao período de medição da obra e ainda mediante apresentação da comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista exigida na fase de habilitação.
5.2.1 – A medição será realizada mensalmente, exceto se previsto de forma diferente no
projeto básico.
5.3. O Banco/Agência/Número da conta-corrente deverão constar da nota fiscal;
5.4. Para efeito de pagamento, serão considerados os valores unitários cotados e as
quantidades efetivamente executadas no período de aferição e atestadas pela fiscalização.
5.5. Ao MUNICÍPIO fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da
entrega de cada parcela da obra, esta não estiver em perfeitas condições e de acordo com
as especificações estipuladas no cronograma físico-financeiro aprovado, atestado pelo
Engenheiro Municipal que firmará laudo neste sentido.
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5.6 – No interesse do Município de Caratinga/MG, o objeto deste contrato poderá ser
suprimido ou aumentado, obedecidos os limites da Lei 8.666/93;
5.7 – Estas alterações serão efetuadas através de Termo Aditivo, após apresentação de
novas propostas por parte da empresa, dentro dos seguintes critérios:
a) Os serviços acrescidos ou suprimidos e que constem na proposta inicial serão acertados
pelo valor da mesma, ou seja, se acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos,
diminuídos do valor do contrato.
b) Serviços não contidos na proposta inicial deverão ser acertados com base nos preços
unitários da nova proposta, a qual serão objetos de comum acordo entre as partes,
remetendo, portanto ao âmbito negocial.
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO E COMUNICAÇÕES
6.1. Os Serviços deverão ser entregues no prazo e forma constante da Planilha
Orçamentária de Custos, integrante do Termo de referência/projeto básico;
6.2 – As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e
controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta
ou indiretamente, por si ou por seus prepostos, provocar ou causar para o MUNICÍPIO e/ou
terceiros, devendo entregar os serviços deste contrato de acordo com os termos e planilhas
constante do processo, em estrita obediência à legislação vigente.
7.2. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à
entrega dos serviços constantes deste contrato, inclusive despesas com materiais,
transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações de funcionários, bem como todos os
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros
custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença.
7.3. As licenças de aprovação e a anotação do serviço junto aos órgãos competentes, e as
demais licenças e franquias exigidas por lei, correrão por conta da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÃO DA MUNICÍPIO

Rua Raul Soares, 171, 1º Andar –Centro – Caratinga – MG – comprascaratinga@gmail.com – 33-3329-8023/8019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.334.268/0001-25
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento de Compras/Licitações

8.1. A MUNICÍPIO obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários
necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s)
fiscal(is) emitida(s) no prazo e forma estabelecidos.
8.2. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto deste Contrato.
8.3. Aplicar à Contratada penalidades, quando for o caso;
8.4. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
8.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES
INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

CONTRATUAIS

E

9.1. Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a
adjudicatária/contratada ficará sujeita às penalidades previstas nos termos dos arts. 81 e
86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com o MUNICÍPIO, serão
aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2.1.
Advertência escrita – comunicação formal de desacordo quanto à conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção.
9.2.2. Multa, nas seguintes condições:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor

do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de
obras não cumprida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de

recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada

no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou
defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe
o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
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9.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal.
9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Municipal pelos
prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.
9.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 9.2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, será
descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela
Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente.
9.4. Constatada a ocorrência do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a
possibilidade de aplicação das sanções descritas nos itens 9.2.1 a 9.2.4, o servidor público
responsável pelo atestado de prestação de serviços de recebimento parcial ou total da obra
emitirá parecer técnico fundamentado e o encaminhará à Administração Municipal.
9.5. As penalidades de advertência, multa e suspensão serão aplicadas após regular
procedimento administrativo, de ofício ou por provocação do setor de contratos, pelo
responsável competente.
9.6. As sanções previstas nos itens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4, poderão ser aplicadas
cumulativamente à prevista no 9.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.7. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, é de competência da autoridade
competente, nos termos de lei, da qual cabe pedido de reconsideração.
9.8. Em qualquer caso, será assegurada à adjudicatária / contratada a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do citado diploma legal.
10.2. Na hipótese de rescisão, o MUNICÍPIO poderá reter créditos e promover a cobrança
judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem
do rompimento.
10.3. O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa
ou interesse público, conforme disposto no art. 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – FORO
11.2. Será competente o foro da Comarca de Caratinga, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias
de igual teor e forma, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, na presença de
duas testemunhas abaixo assinadas.
Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, __ de __________ de 2020.
_________________________
WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
NOME:__________________________ NOME: _________________________
CPF:____________________________ CPF: ___________________________
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

DECLARAÇÃO

(nome da empresa) ....., inscrita no CNPJ sob o n.º........................., sediada ... (endereço
completo)

.............................,

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

......................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º .................... e do CPF n.º ......
DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, ALTERADA PELA Lei Complementar
nº.147/2014.

................................, ........... de ............................ de 2020.
............................................................
(representante legal)

*Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº.168/2020
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº:
ENDEREÇO:
CIDADE:

TELEFONE:

Senhor licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Caratinga e a licitante, solicito
de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações
da Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio do fax: (33) 3329-8019 ou pelo e-mail
comprascaratinga@gmail.com.
A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Caratinga da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.
____________________________, ________ de ____________________ de 2020.

............................................................
(representante legal)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADEDE
PROFISSIONAL

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital

que o Sr(s) ............................ – CPF

......................., CREA .........................são nossos responsáveis técnicos para acompanhar
a execução dos serviços, objeto deste Pregão.

Local e data
Assinatura do responsável pela empresa Nome do responsável pela empresa

DE ACORDO.
Nome(s), Assinatura(s), CPF (MF) e CREA do(s) Responsável(eis) Técnico(s)

Observação: O responsável pela empresa e o (s) responsável (eis) deverão
assinar em conjunto esta declaração
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