PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
CNPJ: 20.716.627/0001-50

_________________________________________________________________

EDITAL Nº 027/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 049/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de locação de 02
caminhões pipa, com capacidade de 8.000 e 10.000 litros para transporte de água, para
atender as comunidades rurais e demais atividades da administração pública de Grão Mogol
em ações de combate à seca, no valor total estimado de R$ 363.200,04 (trezentos e sessenta e
três mil e duzentos reais e quatro centavos).


APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: DIA 05/05/2022
A PARTIR DAS 08H (OITO HORAS).



ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 05/05/2022 A
PARTIR DAS 08H30MIN (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS).



LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de Licitações da Prefeitura situada
na Rua Geraldo Avelino dos Santos, nº 60, Centro, Grão Mogol/MG.



CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: Na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Grão Mogol, das 08h (oito horas) às 12h (meio-dia), e de 14h
(quatorze horas) às 17h (dezessete horas), de segunda a sexta-feira, na Rua Geraldo Avelino
dos Santos, nº 60, Centro, Grão Mogol/MG. Telefone: (38) 3238-1135, ramal 206, e-mail:
licitagraomogol.mg@gmail.com
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EDITAL Nº 027/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 049/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG, com sede na Rua Geraldo Avelino dos Santos, nº
60, Centro, nesta cidade de Grão Mogol/MG, CNPJ 20.716.627/0001-50, torna público a
abertura do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO 049/2022, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL NO 026/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Regido pela Lei Federal
nº 10.520 de 17/7/2002, Decretos Municipais n° 025/2021 e n° 026/2021, Lei Federal nº
8.666/93 de 21/06/93, Lei Complementar n° 123/2006, e suas alterações.
Os trabalhos serão conduzidos pelos funcionários da Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG:
Pregoeiro Oficial: Edilson Braz de Sousa;
Equipe de Apoio: Maria Aline Vieira de Souza, Eliane Oliveira Porto.

I - OBJETO
1.1- Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de locação de 02
caminhões pipa, com capacidade de 8.000 e 10.000 litros para transporte de água, para
atender as comunidades rurais e demais atividades da administração pública de Grão
Mogol em ações de combate à seca, no valor total estimado de R$ 363.200,04 (trezentos e
sessenta e três mil e duzentos reais e quatro centavos).
II - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1- O Objeto deste Contrato será pago com recursos orçamentários oriundos do Tesouro
Municipal/Convênios, com a classificação funcional:
Dotação: 1892/2022 – 22.21.17.544.0034.2121.3339039000000.0100
III - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
3.1- Cópia deste instrumento convocatório estará disponível, e poderá ser obtida pelos
interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, das 08h (oito horas)
às 12h (meio-dia), e de 14h (quatorze horas) às 17h (dezessete horas), de segunda a sexta-feira,
na Rua Geraldo Avelino dos Santos, nº 60, Centro, Grão Mogol/MG, pelo e-mail:
licitagraomogol.mg@gmail.com, ou pelo site oficial da prefeitura: www.graomogol.mg.gov.br
e permanecerá afixada nos quadros de avisos localizados no hall da sede da Prefeitura.
3.2- Os esclarecimentos serão efetuados pelo Pregoeiro através do e-mail
licitagraomogol.mg@gmail.com.
IV - RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E REFERÊNCIA DE TEMPO
4.1- A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para o envio da proposta e
sua abertura, atentando também para a data e horário de início da disputa.
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4.2- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registrados na documentação
relativa ao certame, quando necessário.
V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- Poderão participar desta licitação, pessoas físicas ou jurídicas do ramo pertinente ao objeto
licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório.
5.2- Não poderá participar da presente licitação Empresa:
5.2.1- Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município;
5.2.2- Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração
Pública;
5.2.3- Impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
5.2.4- Com falência decretada;
5.2.5- Em consórcio1;
5.2.6- Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.
5.3- A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que,
pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis;
5.4- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.
VI - CREDENCIAMENTO
6.1- O credenciamento e entrega dos envelopes será:


APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: DIA
05/05/2022 A PARTIR DAS 08H (OITO HORAS).



ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: DIA 05/05/2022
A PARTIR DAS 08H30MIN (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS).

6.2- Tratando-se de representante legal deverá apresentar o contrato social e sua última alteração,
caso o mesmo não seja consolidado ou outro instrumento de registro comercial em vigor,
registrado na Junta Comercial. Em se tratando de sociedades civis, o ato constitutivo registrado
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
6.3- Os representantes das Empresas deverão se apresentar para credenciamento junto ao
Pregoeiro, devidamente munidos de carteira de identidade ou documento legal equivalente e
carta de credenciamento (Anexo III) ou procuração, dando poderes para apresentar proposta,
Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no
caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e
operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é
conveniente a vedação da participação de empresas em “consórcio” neste certame.
1
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formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame em nome
do licitante e cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social e sua última Alteração, caso o
mesmo não seja consolidado.
6.4- O sócio, proprietário ou dirigente da Empresa licitante deverá apresentar carteira de
identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
atualizado.
6.5- O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para
realização das transações inerentes ao Pregão Presencial.
6.6- As empresas que não tiverem representante para participação da Sessão Pública do Pregão
deverão apresentar os documentos relacionados no item 6.2 e 6.7 juntamente ao envelope de
propostas e terão seus preços finais registrados de acordo com os apresentados nas Propostas
Comerciais e, automaticamente, não poderão questionar sobre possíveis recursos administrativos.
6.7- A COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, QUE PODERÁ
SER FEITA ATRAVÉS DE:
a)
Em se tratando de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), a
comprovação desta condição se efetuada mediante apresentação de Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial, Documento de Enquadramento de Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), emitido pela junta comercial, comprovante de inscrição junto
ao
simples
nacional
emitida
pelo
sítio
htpp://www.8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21ou cartão
CNPJ;
b)
A Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial terá obrigatoriamente que ter
sido emitida no prazo máximo de 60(sessenta) dias, conforme item 11.20 deste edital;
c)
Documento de enquadramento de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), emitido pela junta comercial;
d)
Cartão CNPJ;
e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;
6.8- Deverá ser apresentado junto ao credenciamento: declaração de pleno atendimento,
conforme (Anexo IV);
6.9- Não farão jus aos benefícios, as empresas que incorrerem nos impedimentos indicados
no §4°, do artigo 3°, da LC 123/2006, e suas alterações.
6.10- O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, administrativa e
penalmente.
VII - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE “PROPOSTA COMERCIAL” E
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
7.1- Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser
entregues ao Pregoeiro no momento do Credenciamento para este certame, em envelopes distintos,
colados e indevassáveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte externa, as seguintes
informações:
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AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 049/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022
“PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 049/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE
7.2- Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou
cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de
Apoio no ato da Sessão Pública.
7.3- Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo Correio ou entregues por portador sem
poderes para formular propostas e praticar atos durante a sessão, sendo o endereço para envio o
disposto no preâmbulo do presente edital. O autor da proposta não poderá dar lances ou praticar
qualquer ato em seu favor durante a sessão.
7.4- O Município não se responsabilizará pela entrega em locais diversos ou a pessoas diferentes
das indicadas neste Edital.
VIII - DAS PROPOSTAS
8.1- A PROPOSTA DEVERÁ ser apresentada em linguagem clara e objetiva, evitando-se erros
ou rasuras, em 01 (uma) via impressa por folhas de tamanho único, que identifique a
LICITANTE, devidamente assinada por responsável legal da LICITANTE ou por pessoa
legalmente habilitada a fazê-lo em nome da mesma (Anexo II do edital);
8.1.1- A Licitação compõe-se itens. MENOR VALOR UNITÁRIO.
8.1.1.1- Não poderá, ainda, impor condições ou conter opções.
8.1.2- Será admitida a proposta com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
8.3- Todas as condições estabelecidas no Anexo I considerar-se-ão tacitamente aceitas pela
licitante no ato da entrega de sua proposta comercial.
8.3.1- Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto, os quais se
darão a expensas da contratada.
8.4- O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias contados a
partir da data da sessão pública.
8.5- A Proposta que não trouxer no seu bojo o prazo de validade, ou apresentar prazo de validade
diferente do que indicado no item 8.3, será considerado válido pelo período de 60 (sessenta) dias
contados a partir da data da sessão pública.
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8.6- Na composição dos valores dos itens deverão estar cotados todos os custos do mesmo
(transporte, impostos, salários etc.), para que haja a integralidade do objeto cotado.
8.7 - Serão desclassificadas:
8.7.1 - As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
8.7.2 - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação;
8.7.3 - Para os efeitos do disposto no inciso II deste item consideram-se manifestamente
inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
valor orçado pela administração.
8.7.4 - Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas "a" e "b", será
exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do
parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.
IX - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
9.1- No dia, hora e local designados neste Edital, o(a) Pregoeiro(a), que dirigirá a sessão, após
abertura da mesma, na presença dos representantes de todas as licitantes, devidamente
credenciadas, na forma prevista na cláusula 6, e demais pessoas que queiram assistir ao ato,
receberá os envelopes de nº. 01 – Proposta e nº. 02 – Habilitação devidamente identificada e
lacrada, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente
credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes.
9.2- Tão logo tenham sido recebidos os envelopes, o(a) Pregoeiro(a) comunicará aos presentes
que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
9.3- Concluídas a fase de credenciamento dos representantes das licitantes e recebimento dos
envelopes, o(a) Pregoeiro(a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.
9.4- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
9.5- Aberta a sessão que será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, esta fará
conferência dos envelopes dos licitantes credenciados, quanto a sua inviolabilidade, momento
em que dar-se-á início à fase de classificação com a abertura do ENVELOPE Nº1.
X - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
10.1- Observado os critérios previstos nos títulos VI, VII, VIII e IX, o julgamento da licitação
será dividido em duas etapas (Classificação das Propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à
classificação das propostas, ao critério de MENOR VALOR UNITÁRIO, sendo permitida
após a vírgula 02 (duas) casas decimais.
10.2- Será desclassificada a proposta que:
10.2.1- Não se refira à integralidade do objeto;
10.2.2- Não atenda às exigências estabelecidas neste Edital ou em diligência;
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10.2.3- Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da
remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos
termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei nº 8.666/93.
10.2.4- Se o(a) Pregoeiro(a) entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo
para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de planilha de custos,
justificativas e demais documentos comprobatórios.
10.2.5- Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada,
sujeitando-se o licitante às sanções legais.
10.2.6- Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial serão
corrigidos pela Equipe de Apoio, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao
valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com o(a) Pregoeiro(a), após
diligência e mediante expressa anuência do licitante.
10.2.7- Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal.
10.2.8- Não se considerará qualquer oferta de vantagem no julgamento da proposta.
10.2.9- O (a) Pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas
formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
10.3- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da
primeira classificada, quanto ao valor.
10.3.1- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços.
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante desejar efetuar ligações para consulta de
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item.
10.3.2- Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação caso o
preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao mercado,
quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado.
10.3.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.4- Etapa de Classificação de Preços:
10.4.1- Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.
10.4.2- O(a) Pregoeiro(a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores
ofertados.
10.4.3- O(a) Pregoeiro(a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de
todas as licitantes.
10.4.4- O(a) Pregoeiro(a) classificará a licitante da proposta de menor preço para o item e
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos
lances verbais.
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10.4.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances
verbais, conforme subitem 10.4.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado
por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
10.4.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o máximo
03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
10.4.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o
valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.
10.4.7- O(a) Pregoeiro(a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada
como maior valor, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor.
10.4.8- O(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o
item a ser adquirido.
10.4.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas, exclusivamente pelo critério de menor valor global.
10.4.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado
pelo(a) Pregoeiro(a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, no
final da etapa competitiva.
10.4.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.4.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e
expressamente a respeito.
10.4.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
10.4.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão.
10.4.15- Nas situações previstas nos subitens 10.4.10 e 10.4.13, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para
a administração.
10.4.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás
sanções administrativas previstas na legislação vigente.
10.4.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos serviços/produtos
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão;
10.4.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.5- Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
10.5.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.3 e 10.4 deste Edital, e sendo aceitável
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a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciará a abertura do envelope
referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante.
10.5.2- As micro-empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
10.5.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Publica, para a devida regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas,
com efeito de negativa.
10.5.3.1- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
10.5.4- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio(a) Pregoeiro(a), na hipótese
da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão
promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.
10.5.5- Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo(a)
Pregoeiro(a).
10.5.6- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a), sua equipe de apoio e pelo(s)
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.
10.5.7- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente lacrados, até que seja
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados,
serão destruídos.
XI - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
11.1- A documentação, referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista, econômicofinanceira e técnica (se o for caso), deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital,
em original ou em cópia devidamente autenticada e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos
abaixo, sob pena de inabilitação:
11.2- Habilitação Jurídica:
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a)
Cédula de identidade do Sócio administrador;
b)
Registro comercial, no caso de empresa individual;
c)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
d)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
e)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
f)
Declaração (ANEXO III) de que cumpre o que disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição da República.
11.3- Regularidade Fiscal e Trabalhista
a)
Prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b)
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 e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (CND FAZENDA NACIONAL CONJUNTA);
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado (CND
ESTADUAL).
d)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, (CND
MUNICIPAL);
e)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal.
f)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011, vigente na data de abertura da licitação (CNDT).
(www.tst.gov.br);
11.4- Qualificação Econômico-financeira
a)
Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca sede
da licitante.
11.5- Qualificação Técnica
a)
CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo atualizada dos veículos;
b)
Documento que comprove a propriedade do veículo ou contrato que comprove locação
por período superior a 06 (seis) meses;
c)
Declaração da licitante constando o nome completo do condutor do veículo, número do
CPF, Cédula de Identidade e endereço do motorista, e ainda;
d)
O caminhão pipa deverá estar em dias com as leis de trânsito e as normas do CONTRAM
e, o condutor do veiculo ter a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria compatível
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com o porte do veículo;
e)
Comprovação de aptidão por meio da apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado ou
Certidão de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
declarando ter a empresa licitante executado ou estar executando o objeto (s) compatível (is) e
pertinente (s) com o (s) objeto (s) desta licitação;
f)
O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo, dentre outros documentos, endereço atual
da contratante, telefone de contato e local em que foram prestados os serviços.
g)
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no
mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em
prazo inferior; (Acordão nº 1.214/2013 - TCU/Plenário).
h)
O (s) Atestado (s) ou Declaração (ões) de capacidade técnica deverá (ão) se referir a
serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada
no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro
de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB.
i)
Quando o Atestado de Capacidade Técnica apresentado não contiver em seu teor os
dados acima, o PREGOEIRO se reserva o direito de efetuar diligência para obter tais
informações.
j)
O (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica poderá (ão) ser apresentado (s) em nome e com
CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.
11.6- A Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição;
11.7- O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação,
observadas as penalidades cabíveis.
11.8- O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal para
certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos
demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de
habilitação.
11.9- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar
em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo,
observando-se que:
11.9.1- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
11.9.2- Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
11.9.3- Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
11.9.4- Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
11.9.5- Na ausência de documentos constantes do item 11.2, deste título, o(a) Pregoeiro(a) e
Equipe de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os
aos autos.
11.10- O Município de Grão Mogol/MG não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade
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dos meios Presencias hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o
licitante será inabilitado.
11.11- Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na
data fixada para sua apresentação.
11.12- Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.
11.13- Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo
de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos.
XII - RECURSOS E CONTRARRAZÕES
12.1- Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer
contra decisões do(a) Pregoeiro(a), após a declaração do vencedor, nos termos do Título X,
deverão apresentar suas razões no prazo único de 03 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte ao
término do prazo para manifestação.
12.1.1- Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente.
12.1.2- No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.
12.1.3- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso.
12.1.4- O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob
pena de não serem conhecidos:
12.1.5- Ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), no prazo de 03
(três) dias úteis, conforme estabelecido no item 11.1 deste Título;
12.1.6- Ser encaminhado via correio, ser protocolizado na sala de Licitações ou encaminhada via
e-mail com assinatura digital, em uma via original, datilografada ou emitida por computador,
contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e
assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do
documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal.
12.2- O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras
formas ou outro endereço Presencial, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam
recebidas.
12.3- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4- O recurso será apreciado pelo(a) Pregoeiro(a), que poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à
autoridade superior, que decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento.
12.5- A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação do
Município.
XIII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1- Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante
vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
13.2- Os demais licitantes classificados em segundo e terceiro lugares, desde que suas propostas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
CNPJ: 20.716.627/0001-50

_________________________________________________________________

estejam dentro do valor estimado, terão seus preços registrados.
13.3- Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará
o procedimento licitatório.
XIV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1- Pela inexecução das condições estipuladas, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades
de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o
CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e
penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
15.2- Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta; e
15.3- No caso de atraso na execução dos serviços, independente das sanções civis previstas na
Lei n° 8.666/93 e suas alterações e sanções penais previstas na Lei n° 14.133/2021, serão
aplicadas a CONTRATADA multas de:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da proposta, até o limite de 30
(trinta) dias;
b) Rescisão do contrato, a critério do Contratante, em caso de atraso na execução do serviços
superior a 10(dez) dias.
15.4- Caso o contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita às
seguintes cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e suas
alterações:
a) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da sua proposta.
15.5- Em caso de atraso nas entregas das mercadorias superior a 48 horas e contratado ser
reincidente, o contratante poderá rescindir o contrato unilateralmente sem notificação do
contratado.
XIX - DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1- Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I: Termo de Referência;
Anexo II: Modelo da Proposta Comercial;
Anexo III: Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV: Modelo de Declaração de pleno atendimento;
Anexo V: Declaração de enquadramento ME ou EPP;
Anexo VI: Minuta de Contrato;
19.2- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata
desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções
administrativas, civis e penais cabíveis.
19.3- A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as
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transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e
verdadeira sua proposta e lances.
19.4- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
19.5- Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o(a) Pregoeiro(a)
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais
especializados.
19.6- Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si,
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será
considerado especificado e válido.
19.7- O(a) Pregoeiro(a), no interesse do Município, poderá adotar medidas saneadoras, durante
o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde
que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos
licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43
da Lei nº 8.666/93.
19.8- O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a
inabilitação do licitante.
19.9- A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
19.10- A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e
fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.
19.11- O Município poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos
para recebimento das propostas ou para sua abertura.
19.12- Fica eleito o foro da Comarca de Grão Mogol/MG, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como
renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
Grão Mogol/MG, 18 de abril de 2022.
Edilson Braz de Sousa
Pregoeiro Oficial

Maria Aline Vieira de Souza
Equipe de Apoio
Eliane Oliveira Porto
Equipe de Apoio
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 049/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de locação de
02 caminhões pipa, com capacidade de 8.000 e 12.000 litros para transporte de água, para
atender as comunidades rurais e demais atividades da administração pública de Grão
Mogol em ações de combate à seca, como abaixo descrito:
ITEM

QTD.

UND.

1

12

SERV

2

12

SERV

DESCRIÇÃO DO ITEM
LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 8.000 LITROS
-. VEICULO COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 08.000 LTs (OITO MIL LITROS), OBSERVANDO
TODOS OS REQUISITOS DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEICULO,
EXIGIDOS PELA COMISSÃO DE VISTORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE
GRÃO
MOGOL/MG.
MANUTENÇÕES, REPOSIÇÕES DE PEÇAS E MOTORISTA POR CONTA DO
PROPRIETÁRIO CONTRATADO., SENDO QUE O ABASTECIMENTO SERÁ
POR CONTA DA PREFEITURA
LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 10.000 LITROS
-. VEICULO COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LTs (DEZ MIL LITROS), OBSERVANDO
TODOS OS REQUISITOS DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEICULO,
EXIGIDOS PELA COMISSÃO DE VISTORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE
GRÃO
MOGOL/MG.
MANUTENÇÕES, REPOSIÇÕES DE PEÇAS E MOTORISTA POR CONTA DO
PROPRIETÁRIO CONTRATADO., SENDO QUE O ABASTECIMENTO SERÁ
POR CONTA DA PREFEITURA

VALOR
UN.

TOTAL

R$14.600,00

R$175.200,00

R$15.666,67

R$188.000,04

TOTAL

R$363.200,04

1 - Justificativa:
1.1- O Município necessita da realização de tal licitação, para atendimento às demandas
operacionais, uma vez que o município nãopossui veículos e mão de obra suficiente para atender
essa demanda. E, para garantir um serviço célere e de qualidade, evitando quaisquer prejuízos
aos municípios, e garantindo o princípio da efetividade, buscando proporcionar melhor
qualidade de vida à população, tendo como objetivo o abastecimento de água para atender as
comunidades rurais e demais atividades da administração.
1.2- No presente caso, é imprescindível a administração pública municipal a locação do veículo
(Caminhão Pipa), destinado ao abastecimento de água da população da zona rural que sofre com
a longa estiagem, impondo sérios prejuízos financeiros à comunidade rural, haja vista que a
produção agrícola não consegue o mesmo desempenho pela falta de água, salientamos que o
município dispõe apenas de um veículo (Caminhão Pipa), mas o mesmo não está conseguindo
atender todos aos necessitados, causando precariedade no atendimento.
1.2- Em virtude do prolongamento do período de estiagem foi afetada grande parte da população
da zona rural do município, sendo mais de inúmeras famílias afetadas diretamente pela seca que
assola esta municipalidade, sendo que o abastecimento de água é substancial para a população,
considerando que a maior parte da população das comunidades rurais do município vive da
agricultura de subsistência.
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2 – Estratégia de suprimento:

2- A CONTRATADA terá obrigação de cumprir todas as exigências determinadas pelo Contratante no
que se refere ao objeto, e prestar o serviço no local indicado pelo Diretor Municipal de Recursos Hídricos
e Abastecimento de Agua.
2.2- Em caso de irregularidade não sanada pelo contratado, o Diretor Municipal de Recursos Hídricos e
Abastecimento de Agua, por meio de seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará
à autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes.
2.3- A execução dos serviços deverá ser iniciada no prazo máximo de 05(cinco) dias, após o recebimento
da ordem de serviços.
3 – Critério de aceitação do objeto:
3.1- Ao apresentar sua proposta a empresa interessada em participar da licitação, deverá ter ciência de que
os serviços deverão estar de acordo com as exigências indicadas pelo Diretor de Recursos Hídricos, sendo
que, somente aquele serviço solicitado será aceito para efeito de cumprimento do contrato;
3.2- Caso a empresa vencedora, não tenha condições de executar os serviços com as especificações
indicadas em sua proposta, deverá informar ao Diretor de Recursos Hídricos, no prazo máximo de 24h
(vinte e quatro horas), e solicitar a substituição dos serviços por outro de qualidade semelhante ou
superior.
3.3- Em sua proposta, a Contratada deverá contemplar todos os custos relativos a despesas de execução
dos serviços.

4 – Dos deveres das partes:
4.1- Das obrigações da Contratada:
4.1.1- A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas nesta
licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção do contrato;
4.1.2- A contratada se obriga a assumir, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis e às suas
expensas, qualquer dos serviços do objeto contratual, caso fique impossibilitada de prestá-lo
diretamente ou por meio da rede conveniada;
4.1.3- Os serviços serão prestados na sede do Município e na zona rural quando necessário;
4.1.4- A CONTRATADA deverá entregar as notas fiscais em até dois dias para a gerência de
Compras;
4.1.5- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;
4.1.6- Responder perante a Administração, mesmo no caso de ausência ou omissão da
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
4.1.7- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à
União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação de serviços;
4.1.8- Responsabilizar-se pela conformidade, adequação e qualidade dos serviços prestados,
garantindo seu perfeito desempenho;
4.1.9- Arcar com todas as despesas e encargos decorrentes do contrato, notadamente no que se
refere a salários, obrigações previstas na legislação trabalhista e previdenciária, resultantes dos
contratos de trabalho do pessoal empregado direta ou indiretamente na execução deste contrato,
bem como, responsabilizar-se pelas demais exigências oriundas da legislação federal, estadual e
municipal, aplicáveis à matéria, devendo exibir quitadas, sempre que solicitadas e por ocasião
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dos pagamentos, as guias de recolhimento do INSS e FGTS, sob pena de retenção dos créditos a
que tiver direito.
4.1.10- Cumprir as determinações do Município no que concerne à execução do contrato.
4.1.11- Responsabilizar-se por quaisquer danos que, na execução do contrato, causar ao
Município ou a terceiros, por motivo de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia),
bem como na indenização a estes em decorrência de atos de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
4.1.12- Permitir a fiscalização por parte do Município na prestação dos serviços, o qual poderá,
inclusive, recusar aqueles veículos/equipamentos que estiverem em desacordo com os termos do
contrato ou instrumento equivalente, devendo ser devolvidos à LICITANTE VENCEDORA para
serem substituídos por outros que atendam aos padrões de qualidade, sendo que a reincidência do
fato poderá levar às sanções cabíveis, sem que caiba qualquer indenização à LICITANTE
VENCEDORA.
4.1.13- Tomar os cuidados necessários quanto à prestação serviços, obrigando-se a repor, por sua
conta, sem ônus para o Município, todo aquele que julgar fora da especificação constante do
objeto desta licitação.
4.1.14- 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.
4.1.15- Assumir integral responsabilidade pela locação do veículo.
4.1.16- Prestar integral obediência a legislação, as normas de trânsito e as normas relativas a
higiene, segurança e medicina do trabalho.
4.1.17- Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro
obrigatório e taxa de emplacamento, multas provenientes de infração às leis de trânsito, previstas
no Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas por dolo ou culpa do Condutor.
4.1.18- Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao veículo.
4.1.19- Prestar esclarecimentos necessários solicitados pelo MUNICÍPIO, caso haja alguma
dúvida quanto a prestação dos serviços.
4.1.20- Dar ciência imediata e por escrito ao MUNICÍPIO sobre qualquer anormalidade
verificada na execução dos serviços.
4.1.21- Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações sobre seus serviços.
4.2- Das Obrigações da Contratante:

4.2.1- Emitir a essencial “ordem de serviços” inicial;
4.2.2- Fiscalizar, direta ou indiretamente, os serviços contratados, visando ao atendimento das normas
técnicas, especificações e projetos integrantes do edital, adotando medidas que se revelem necessárias à
melhor produtividade ou qualidade do objeto contratado;
4.2.3- Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei e neste projeto;
4.2.4- Solicitar e receber, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao objeto contratado;
4.2.5- Receber o objeto licitado, tal como projetado, licitado e contratado, pronto e acabado, atendidas as
normas técnicas que lhe forem pertinentes;
4.2.6- Ordenar correções, reparos, remoções ou substituições que se fizerem necessárias, tudo a expensas
da contratada, na hipótese de vícios, defeitos ou incorreções na execução ou no fornecimento do objeto
contratado;
4.2.7- Apresentar aos Contratados calendário para a execução dos serviços, o início de cada mês para que
possa ocorrer a confirmação dos Contratados.
4.2.8- Manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato;
4.2.9- Cumprir as obrigações que lhe são fixadas, contrario sensu, nos incisos XIII a XVI do artigo 78 da
Lei 8.666/93;
4.2.10- Fornecer todo o material, equipamentos e local necessários e adequados para a execução dos
serviços.
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4.2.11- Apresentar à contratada previamente o calendário de trabalho coordenado e fiscalizado pela
comissão nomeada pela Secretaria;
4.2.12- Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais do bom desempenho do serviço, objeto
desta contratação, assumindo ainda as manutenções, abastecimentos e pagamento dos motoristas e todas
as despesas relacionadas com às viagens.
4.2.13- Solicitar a substituição do veículo, bem como rescindir o contrato de prestação de serviço por
inadimplência no comprimento do contrato.
5- Dos Procedimentos de Fiscalização e Gerenciamento do Contrato:

5.1 - A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto do contrato serão
realizados pelo Município, através do seu Diretor de Recursos Hídricos, observados os art. 73 a
76 da Lei Federal 8.666/93.

5.2- O Município, através de quem designar, terá amplos poderes para acompanhar, inspecionar, fiscalizar
e exercer controle sobre as obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA.
6 – Do prazo de execução:

6.1- O Contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.
7 – Das Sanções:

7.1- Pela inexecução das condições estipuladas, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades
de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o
CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e artigo 7º, da lei 10.520/2002,
sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla
defesa.
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:

7.2- Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta; e
7.3- No caso de atraso no fornecimento, independente das sanções civis e penais previstas na Lei nº
8.666/93 e suas alterações, serão aplicados ao CONTRATADO multas de:
a) - 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da proposta, até o limite de 30 (trinta)
dias;
b) - Rescisão do contrato, a critério do Contratante, em caso de atraso no fornecimento superior a 10 (dez)
dias.

7.4- Caso o contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita às
seguintes cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas
alterações:

a) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da sua proposta.
7.5- Em caso de atraso nas entregas das mercadorias superior a 48 horas e contratado ser reincidente, o
contratante poderá rescindir o contrato unilateralmente sem notificação do contratado.
8 - Do Critério de Reajuste, Acréscimos e Supressões:
8.1- Os valores consignados no contratado serão reajustados após 12 (doze) meses de vigência a contar da
data de assinatura, utilizando-se o índice do IGP-M/FGV ou INPC conforme legislação aplicável, sendo
que será aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administração.
8.2- Os valores consignados no outro Contrato poderão ser alterados nos termos da alínea “d”, inciso II,
do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o
contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias após sua apresentação.
8.3- O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser solicitado antes da remessa da ordem de
fornecimento.
8.4- Para a solicitação e comprovação do reequilíbrio econômico-financeiro a Adjudicatária ou
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Contratada deverá:
a)
Indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma
que se encontra no Contrato, com descrição completa e número do item;
b)
Apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data próxima à apresentação da proposta e outra de
emissão atual (data de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro);
c)
Indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro;
d)
Sem a apresentação das informações indicadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, a solicitação de
reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais;
e)
O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro
auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto ou pela
variação entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que comprovem a compra do produto
pela Contratada ou pelo preço médio apurado mediante coleta de orçamentos, como determina o inciso
XXI, do artigo 37 da Constituição Federal;
f)
Sempre será aplicado o percentual mais favorável para a Administração.
8.5- A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões
que se fizerem dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme previsto na Lei Federal 8.666/93.

9 – Da Documentação de Habilitação
9.1- As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em original ou cópia
legível autenticada por cartório competente, com vigência plena até a data fixada para abertura
dos envelopes “Documentação”.
9.2 – Pessoa Jurídica:
9.2.1 – Habilitação Jurídica:
a)
Cédula de identidade do Sócio administrador;
b)
Registro comercial, no caso de empresa individual;
c)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
d)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
e)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
f)
Declaração (ANEXO III) de que cumpre o que disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição da República.
9.2.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista
a)
Prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b)
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 e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (CND FAZENDA NACIONAL CONJUNTA);
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado (CND
ESTADUAL).
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d)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, (CND
MUNICIPAL);
e)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal.
f)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011, vigente na data de abertura da licitação (CNDT).
(www.tst.gov.br);
9.2.3 - Qualificação Econômica - Financeira.
a)
Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca sede
da licitante.
9.2.4 – Da qualificação técnica.
a)
CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo atualizada dos veículos;
b)
Documento que comprove a propriedade do veículo ou contrato que comprove locação
por período superior a 06 (seis) meses;
c)
Declaração da licitante constando o nome completo do condutor do veículo, número do
CPF, Cédula de Identidade e endereço do motorista, conforme modelo Anexo VI e ainda;
d)
O caminhão pipa deverá estar em dias com as leis de trânsito e as normas do CONTRAM
e, o condutor do veiculo ter a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria compatível
com o porte do veículo;
e)
Comprovação de aptidão por meio da apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado ou
Certidão de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
declarando ter a empresa licitante executado ou estar executando o objeto (s) compatível (is) e
pertinente (s) com o (s) objeto (s) desta licitação;
10-Das Dotações Orçamentárias
10.1- Para cobertura desta despesa serão utilizados recursos Próprios/Convênios.
DOTAÇÃO: 1892/2022 – 22.21.17.544.0034.2121.3339039000000.0100
Grão Mogol/MG, 15 de março de 2022.

Niciley Pereira dos Santos.
Diretor de Recursos Hídricos e Abastecimento de Água
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ANEXO II
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 049/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Todos os campos são de preenchimento obrigatório
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax/email para contato e envio do Contrato
Telefone/Fax/email para contato e envio das Ordens de Compras
Banco
Agência (nome / nº)

Conta corrente

Dados do Signatário - para assinatura do contrato
Nome:
Cargo

Identidade

CPF

Declaro que nos preços propostos encontra-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto e da
prestação dos serviços da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e
seus anexos.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA por 12 (doze) meses R$
ITEM

QTD

UND

1

12

Serv..

2

12

Serv.

DESCRICAO DO ITEM
LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 8.000 LITROS -. VEICULO COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 08.000 LTs (OITO MIL LITROS),
OBSERVANDO TODOS OS REQUISITOS DE ESTADO DE
CONSERVAÇÃO DO VEICULO, EXIGIDOS PELA COMISSÃO DE
VISTORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG.
MANUTENÇÕES, REPOSIÇÕES DE PEÇAS E MOTORISTA POR CONTA
DO
PROPRIETÁRIO
CONTRATADO.,
SENDO
QUE
O
ABASTECIMENTO SERÁ POR CONTA DA PREFEITURA
LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 10.000 LITROS -. VEICULO COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LTs (DEZ MIL LITROS),
OBSERVANDO TODOS OS REQUISITOS DE ESTADO DE
CONSERVAÇÃO DO VEICULO, EXIGIDOS PELA COMISSÃO DE
VISTORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG.
MANUTENÇÕES, REPOSIÇÕES DE PEÇAS E MOTORISTA POR CONTA
DO
PROPRIETÁRIO
CONTRATADO.,
SENDO
QUE
O
ABASTECIMENTO SERÁ POR CONTA DA PREFEITURA
TOTAL

UNIT/MES

TOTAL

A PROPOSTA DEVERÁ ser apresentada em linguagem clara e objetiva, evitando-se erros ou
rasuras, em 01 (uma) via impressa por folhas de tamanho único, que identifique a LICITANTE,
devidamente assinada por responsável legal da LICITANTE ou por pessoa legalmente habilitada
a fazê-lo em nome da mesma;
CASO O LICITANTE JÁ DISPONHA DO VEÍCULO, FAVOR APRESENTAR AS
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SEGUINTES INFORMAÇÕES:
VEÍCULO (MARCA E MODELO):
Ano de Fabricação:
Cor:
Chassi:
RENAVAN:

Quilometragem:
PLACA:

Valor Total da Proposta por 12 (doze) meses (...........................)
Valor por Extenso: _______________________________________________;
A presente proposta tem validade (.....) dias;
Grão Mogol, ____ de _______________ de ________.

Carimbo da empresa / Assinatura do responsável
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ANEXO III

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 049/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao Município de Grão Mogol/MG.

A empresa ............................................................................................. na pessoa do seu
representante legal, o Sr(a) ......................................................................................... em
atendimento ao disposto no Pregão Presencial nº 026/2022, credencia como seu representante
junto
ao
Pregoeiro
e
Equipe
de
Apoio
o
Sr. ...................................................................................................., possuidor do Documento de
Identidade nº.........................................., CPF ......................................., com poderes para
formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão presencial,
em nome da signatária, tais como, realizar lances, assumir compromissos (e demais atos
pertinentes).................................................................
Indicamos para os contatos do Pregoeiro o telefone nº (........) ......................... e o fax nº
(........) ............................ e nos comprometemos a comunicar à Administração, qualquer
alteração nos dados acima informados.
Grão Mogol/MG, ____ de _______________ de ________.

Carimbo da empresa / Assinatura do responsável

OBSERVAÇÃO: ESTE ANEXO DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM OS
DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO - FORA DOS ENVELOPES
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ANEXO IV
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 049/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO

Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o Processo Licitatório nº
049/2022, do Pregão Presencial nº 026/2022, promovido pelo Município de Grão Mogol/MG,
a(o)
empresa........................................................,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
n.º .................................., com
sede à ......................................, no município
de .............................., pelo seu representante legal, infra-identificado, DECLARA:
1. Que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital do Pregão supra identificado,
ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação;
2. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a
administração pública;
3. Que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
4. E que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº.
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, se encontra perfeitamente apta para participar do
Processo Licitatório supra identificado, estando em situação regular com suas obrigações
perante o INSS, FGTS e com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal.
5. Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
(local e data) ______________, ____ de ________________ de _________

________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE
COM OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO – FORA DOS ENVELOPES
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ANEXO V

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 049/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022

(papel timbrado da empresa)
DECLARAÇÃO ME e EPP (CREDENCIAMENTO)

..............................................................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº ........................................, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) .............................................................................................., portador da Carteira de
Identidade nº ................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA,
sob as penas da Lei tratar-se de:
( ) MICROEMPRESA(ME)
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)
( ) EQUIPARADA;
Fazendo jus ao tratamento diferenciado garantido pela Lei Complementar n° 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014.
Declara ainda, sob as penas da Lei, que não possui nenhum dos impedimentos previstos no
§4°, do artigo 3º, da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147/2014.
________________________, ____ de _______________ de 2022.
............................................................
Assinatura, qualificação e carimbo
(representante legal)

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTAMENTE COM OS
DOCUMENTOS
DE
CREDENCIAMENTO(FORA
DOS
ENVELOPES
DOCUMENTOS OU PROPOSTA).
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ANEXO VI

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 049/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022
MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRÃO
MOGOL/MG, E A EMPRESA .................................................., PARA OS FINS
NELE INDICADOS.
O MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG, com sede na Rua Geraldo Avelino dos Santos, nº
60, Centro, CNPJ 20.716.627/0001-50, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr.
Diêgo Antonio Braga Fagundes, doravante denominado de CONTRATANTE, e a
empresa .........................., estabelecida na Av/Rua............................., nº......., Bairro......................,
cidade........................, inscrita no CNPJ sob nº .................., aqui denominada de
CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr(a). ...................,
inscrito(a) no CPF sob o número ........................., residente e domiciliado na
Av/Rua......................., nº ............., Bairro .................., cidade..............., RESOLVEM celebrar
este Contrato mediante as Cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
1.1- O presente Contrato tem como fundamento as Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/93 e suas
alterações, e ainda o PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 049/2022, PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2022, devidamente homologado
pelo Sr. Prefeito, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo,
independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- É objeto deste contrato a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço
de locação de 02 caminhões pipa, com capacidade de 8.000 e 10.000 litros para transporte de
água, para atender as comunidades rurais e demais atividades da administração pública de Grão
Mogol em ações de combate à seca.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1- O regime de execução do presente contrato será por preço líquido e certo.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS
4.1- O objeto deste Contrato será pago com recursos orçamentários oriundos do Tesouro
Municipal/convênios, no valor estimado de R$........(......), com a classificação funcional:
Dotação: 1892/2022 – 22.21.17.544.0034.2121.3339039000000.0100
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CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1- O presente contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, nos termos do inciso II do artigo 57 da
Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO
6.1- Pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira deste Contrato, a Contratante
pagará a Contratada os seguintes valores unitários:
Item

Qtd

Und

Especificação

Valor Unit.

Valor total

6.2- Os valores consignados no contratado serão reajustados após 12(doze) meses de vigência a
contar da data de assinatura, utilizando-se o índice do IGP-M/FGV ou IPCA ou INPC conforme
legislação aplicável, sendo que será aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a
Administração.
6.3- Os valores consignados na Ata SRP ou no Contrato poderão ser alterados nos termos da
alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio
econômico-financeiro, devendo o contratado manter sua proposta pelo período mínimo de
60(sessenta) dias após sua apresentação;
6.4- O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser solicitado antes da remessa da ordem de
fornecimento.
6.5- Para a solicitação e comprovação do reequilíbrio econômico-financeiro a Adjudicatária ou
Contratada deverá:
a)
Indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da
forma que se encontra no Contrato, com descrição completa e número do item;
b)
Apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data próxima à apresentação da proposta e
outra de emissão atual(data de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro);
c)
Indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro;
d)
Sem a apresentação das informações indicadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, a solicitação de
reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais.
e)
O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de
lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do
produto ou pela variação entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que
comprovem a compra do produto pela Contratada ou pelo preço médio apurado mediante coleta
de orçamentos, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal.
f)
Sempre será aplicado o percentual mais favorável para a Administração.
6.6 - A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme previsto na Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1- O Pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado de forma
parcelada, mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação de Nota Fiscal e CND’s
Federal, do FGTS e CNDT acompanhada das ordens de fornecimento, devidamente assinadas
pelos setores competentes.
a) Para emissão das faturas, serão tomadas como base, as ordens de fornecimento apresentadas
pelo Departamento solicitante.
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b) Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
c) Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, não superior a 10 (dez) dias, o valor da fatura
não sofrerá acréscimos a qualquer título.
d) Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superiores a 10 (dez) dias, o valor da fatura
sofrerá acréscimos referente ao índice IGP-M/FGV ou IPCA ou INPC conforme legislação
aplicável, sendo que será aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administração.
CLÁUSULA OITAVA– DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
8.2- Durante a vigência do contrato, a LICITANTE VENCEDORA obrigar-se-á:
a)
A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas nesta
licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção do contrato;
b)
A contratada se obriga a assumir, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis e às suas
expensas, qualquer dos serviços do objeto contratual, caso fique impossibilitada de prestá-lo
diretamente ou por meio da rede conveniada;
c)
Os serviços serão prestados na sede do Município e na zona rural quando necessário;
d)
A CONTRATADA deverá entregar as notas fiscais em até dois dias para a gerência de
Compras;
e)
Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;
f)
Responder perante a Administração, mesmo no caso de ausência ou omissão da
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
g)
Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à
União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação de serviços;
h)
Responsabilizar-se pela conformidade, adequação e qualidade dos serviços prestados,
garantindo seu perfeito desempenho;
i)
Arcar com todas as despesas e encargos decorrentes do contrato, notadamente no que se
refere a salários, obrigações previstas na legislação trabalhista e previdenciária, resultantes dos
contratos de trabalho do pessoal empregado direta ou indiretamente na execução deste contrato,
bem como, responsabilizar-se pelas demais exigências oriundas da legislação federal, estadual e
municipal, aplicáveis à matéria, devendo exibir quitadas, sempre que solicitadas e por ocasião
dos pagamentos, as guias de recolhimento do INSS e FGTS, sob pena de retenção dos créditos a
que tiver direito.
j)
Cumprir as determinações do Município no que concerne à execução do contrato.
k)
Responsabilizar-se por quaisquer danos que, na execução do contrato, causar ao
Município ou a terceiros, por motivo de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia),
bem como na indenização a estes em decorrência de atos de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
l)
Permitir a fiscalização por parte do Município na prestação dos serviços, o qual poderá,
inclusive, recusar aqueles veículos/equipamentos que estiverem em desacordo com os termos do
contrato ou instrumento equivalente, devendo ser devolvidos à LICITANTE VENCEDORA para
serem substituídos por outros que atendam aos padrões de qualidade, sendo que a reincidência do
fato poderá levar às sanções cabíveis, sem que caiba qualquer indenização à LICITANTE
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VENCEDORA.
m)
Tomar os cuidados necessários quanto à prestação serviços, obrigando-se a repor, por sua
conta, sem ônus para o Município, todo aquele que julgar fora da especificação constante do
objeto desta licitação.
n)
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.
o)
Assumir integral responsabilidade pela locação do veículo.
p)
Prestar integral obediência a legislação, as normas de trânsito e as normas relativas a
higiene, segurança e medicina do trabalho.
q)
Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro
obrigatório e taxa de emplacamento, multas provenientes de infração às leis de trânsito, previstas
no Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas por dolo ou culpa do Condutor.
r)
Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao veículo.
s)
Prestar esclarecimentos necessários solicitados pelo MUNICÍPIO, caso haja alguma
dúvida quanto a prestação dos serviços.
t)
Dar ciência imediata e por escrito ao MUNICÍPIO sobre qualquer anormalidade
verificada na execução dos serviços.
u)
Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações sobre seus serviços.
8.3- Durante a vigência do contrato, o Contratante obrigar-se-á:

a)
Emitir a essencial “ordem de serviços” inicial;
b)
Fiscalizar, direta ou indiretamente, os serviços contratados, visando ao atendimento das normas
técnicas, especificações e projetos integrantes do edital, adotando medidas que se revelem necessárias à
melhor produtividade ou qualidade do objeto contratado;
c)
Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei e neste projeto;
d)
Solicitar e receber, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao objeto contratado;
e)
Receber o objeto licitado, tal como projetado, licitado e contratado, pronto e acabado, atendidas
as normas técnicas que lhe forem pertinentes;
f)
Ordenar correções, reparos, remoções ou substituições que se fizerem necessárias, tudo a
expensas da contratada, na hipótese de vícios, defeitos ou incorreções na execução ou no fornecimento do
objeto contratado;
g)
Apresentar aos Contratados calendário para a execução dos serviços, o início de cada mês para
que possa ocorrer a confirmação dos Contratados.
h)
Manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato;
i)
Cumprir as obrigações que lhe são fixadas, contrario sensu, nos incisos XIII a XVI do artigo 78
da Lei 8.666/93;
j)
Fornecer todo o material, equipamentos e local necessários e adequados para a execução dos
serviços.
k)
Apresentar à contratada previamente o calendário de trabalho coordenado e fiscalizado pela
comissão nomeada pela Secretaria;
l)
Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais do bom desempenho do serviço, objeto
desta contratação, assumindo ainda as manutenções, abastecimentos e pagamento dos motoristas e todas
as despesas relacionadas com às viagens.
m)
Solicitar a substituição do veículo, bem como rescindir o contrato de prestação de serviço por
inadimplência no comprimento do contrato.

n)

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA
9.1- A contratação objeto deste Contrato poderá ser rescindida:
9.1.1- Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e
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XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
9.1.2- Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
9.1.3- Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666/93.
9.2- Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada à observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.3- Ocorrendo à rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição
por parte da contratada, a Administração responderá pelos preços constantes da Proposta Comercial,
devido em face dos materiais esportivos efetivamente entregues pela contratada até a data da rescisão.

9.4- A inexecução total ou parcial do contrato por parte da Contratada enseja a sua rescisão, com
as consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1- Pela inexecução das condições estipuladas, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades
de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o
CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e artigo 7º, da Lei
10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabível garantido o contraditório e
a ampla defesa.
§ 1º- Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
10.2- Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta; e
10.3- No caso de atraso no fornecimento, independente das sanções civis e penais previstas na
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, serão aplicados ao CONTRATADO (A) multas de:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da proposta, até o limite de 30
(trinta) dias;
b) Rescisão do contrato, a critério do Contratante, em caso de atraso no fornecimento superior a
10 (dez) dias.
10.4- Caso o contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita às
seguintes cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e suas
alterações:
a) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da sua proposta.
10.5- Em caso de atraso nas entregas das mercadorias superior a 48 horas e contratado ser
reincidente, o contratante poderá rescindir o contrato unilateralmente sem notificação do
contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO
11.1- A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto deste contrato serão
realizados pela Administração, através do seu Diretor de Recursos Hídricos, observados os art.
73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
12.1- Este contrato está vinculado ao Edital n° 027/2022, e ao Termo de Referência que o
acompanha, independente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1- As partes elegem o foro da comarca de Grão Mogol/MG, como o único competente para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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13.2- E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias
de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a
tudo assistiram, na forma da lei.
Grão Mogol/MG, ...... de ............................ de 2022.

PELO CONTRATANTE: Diêgo Antonio Braga Fagundes.
Prefeito Municipal.
PELA CONTRATADA: ......................................
Representante Legal.

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:

