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[PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 040/2020/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020] 

EDITAL CONVOCATÓRIO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 040/2.020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2.020 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, pessoa jurídica de direito 

público, por seu órgão PREFEITURO MUNICIPAL, com sede na Rua José Antônio 

Senra, nº 15, Bairro Centro, nesta cidade de SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, 

Estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 

17.710.476/0001-19, endereço eletrônico licitacao@pmsaa.mg.gv.br e site 

institucional https://www.pmsaa.mg.gov.br, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal Senhor PAULO ROBERTO PIRES e o Pregoeiro WALLACE RODRIGUES DA 

CRUZ, designado pela Decreto Municipal nº 25/2020, e, em conformidade com a 

Lei Federal nº 10.520/20021e supletivamente pela Lei Federal nº 8.666/932, bem 

como pelo Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 26/2020, e 

ainda nos termos, especificações e anexos do presente Instrumento 

Convocatório, torna pública a realização de licitação na modalidade de 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento de MENOR PREÇO 

POR ITEM, nos termos seguintes: 

DATA DA REALIZAÇÃO 

Data da sessão: 17 DE SETEMBRO DE 2.020. 

Horário: 12hs00min  

Local: Portal de Compras do Governo Federal – 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 

a aquisição de veículo novo (zero Km), com as características e condições e 

exigências estabelecidas neste Edital, Anexos e Termo de Referência. 

1.1.1 Entende-se como veículo novo, zero quilômetro, para os fins desta licitação, 

aquele em que o primeiro registro seja efetuado diretamente em nome do 

Município de Santo Antônio do Aventureiro, nos termos do Anexo da Deliberação 

Contran n.º 64, de 30 de maio de 2008 (item 2.12)3, bem como, do Anexo da 

Resolução CONTRAN n.º 290, de 29 de agosto de 2008 (item 2.12)4. 

                                                           
1
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm 

2
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm 

3
 https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=65318 

4
 https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=108949 

mailto:licitacao@pmsaa.mg.gv.br
https://www.pmsaa.mg.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=65318
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=108949
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1.2. A licitação será dividida em 02 (dois) itens, conforme tabela constante do 

Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em 01 (um) ou 

ambos os itens. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas 

as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 

objeto.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da(s) 

dotação(ões) orçamentária(s): 02.007.001.10.301.0013.1.073.4.4.90.52.00. 

2.2 O recurso para custear o item 1.1.1 do termo de referência será utilizado de 

recursos próprios e outros. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e 

seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http://www.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 

regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

conforme disposto no art. 10 do Decreto Municipal n.º 26/2020, e no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 20185. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 

da Lei nº 11.488, de 20076, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física 

e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 20067, no que couber. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente. 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

19938. 

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, recuperação judicial 

(observada a decisão proferida no AREsp 309867/ES), concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação. 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações: 

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 499. 

                                                           
5
 https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/911-in-sicaf 

6
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11488.htm 

7
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm 

8
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/911-in-sicaf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11488.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 

efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 200610, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte. 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos. 

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias. 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição11. 

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 200912. 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 

1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal13. 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 

de julho de 199114. 

4.4.9. que cumpre os requisitos do Decreto Federal nº 7.174, de 201015, estando 

apto a usufruir dos critérios de preferência, no caso específico. 

                                                                                                                                                                                
9
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm 

10
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm 

11
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

12
 https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/417-instrucao-normativa-n-02-de-30-de-abril-de-

2008 
13

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
14

 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.213%2C%20DE%2024%20DE%20JULHO%20DE
%201991.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20os%20Planos%20de,Social%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias 
15

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/417-instrucao-normativa-n-02-de-30-de-abril-de-2008
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/417-instrucao-normativa-n-02-de-30-de-abril-de-2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm
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4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 

dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

200616. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro 

e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário do item. 

                                                           
16

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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6.1.2. Marca. 

6.1.3. Fabricante. 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, marca, 

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando for o 

caso. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
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7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do item. 

7.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.10. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta deverá ser de R$100,00 (Cem reais). 

7.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com prorrogações. 

7.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante. 
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7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances. 

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 

e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com 

os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como 

das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 

Lei Federal Complementar nº 123/200617 e demais legislação no que couber. 

7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 

sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.27. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
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7.28. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/199318, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.28.1. no país. 

7.28.2. por empresas brasileiras. 

7.28.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

7.28.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 

vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7.32. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, no que 

couber, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito 

de preferência previsto no seu artigo 3º. 

7.32.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência, terão 

prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes 

empresas na mesma situação. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
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8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 

neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 

7º, no § 9º do art. 25  e Art. 37 do Decreto Municipal n.º 26/2020. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971/200919, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena 

de desclassificação, no que couber. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), 

desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 

os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
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sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim 

de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 

diversas das previstas neste Edital. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar 

à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o 

Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123/200620, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF. 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 
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c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

e) Lista de impedidos de licitar e contratar com o Poder Público, mantida pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Minas Gerais. 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 

das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de 

Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n° 

8.429/199221, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 

de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/200622, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 
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econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no art. 41 do 

Decreto Municipal nº 26/2020 e na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/201823. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03/201824 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas. 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 41, 

§3º, do Decreto Municipal nº 26/2020. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 

via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.7.1. Habilitação jurídica: 
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9.7.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

9.7.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br. 

9.7.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 

9.1.7.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência. 

9.1.7.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores. 

9.1.7.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, 

bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei Federal nº 5.764/197125. 

9.1.7.7. No caso de agricultor familiar (se aplicável): Declaração de Aptidão ao 

Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos 

termos do art. 4º, §2º do Decreto Federal nº 7.775/201226. 

9.1.7.8. No caso de produtor rural (se aplicável): matrícula no Cadastro Específico 

do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, 

nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971/200927 (arts. 17 a 19 e 165). 

9.1.7.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

9.1.7.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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9.1.8. Regularidade fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira: 

9.1.8.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso. 

9.1.8.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751/201428, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 

da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.1.8.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). 

9.1.8.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/194329. 

9.1.8.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual. 

9.1.8.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante. 

9.1.8.7. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede da licitante. 

9.1.8.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou 

municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante declaração da Fazenda Estadual e/ou do seu domicílio ou sede, ou 

outra equivalente, na forma da lei. 

9.1.8.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.1.8.10. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

Distribuidor Judicial da Sede da licitante. 
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9.2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 

n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício (caso exigidos). 

Nota Explicativa: A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor 

Individual – CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em 

que essas informações constam no próprio Certificado. 

9.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

9.4. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.6. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

9.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 

o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a continuidade da mesma. 

9.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 

com o estabelecido neste Edital. 

9.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/200630, 
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seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.10. A Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida por qualquer órgão 

da Administração Pública direta ou indireta, exigível para este Pregão, constitui 

documento hábil para a comprovação da regularidade fiscal da licitante. 

9.11. Para efeito de verificação da validade das certidões de regularidade fiscal 

e trabalhista, se outro prazo não constar da lei ou dos próprios documentos, 

serão consideradas válidas aquelas emitidas no período de 90 (noventa) dias que 

antecedem a data da sessão do Pregão. 

9.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

datada e assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 

legal. 

10.1.2. conter a especificação do produto oferecido com informações técnicas 

que possibilitem a sua avaliação, em conformidade com a descrição constante 

do ANEXO 01 deste Edital, e a indicação da marca, modelo, tipo, fabricante, 

caso aplicável. 

10.1.3. Conter valor por item e valor total do lote ao qual se refere a proposta, 

conforme o objeto deste Edital, em moeda nacional, com no máximo 02 (duas) 

casas decimais. 

10.1.4. A proposta escrita da adjudicatária deverá ser adequada ao resultado 

final a etapa de lances. 

10.1.5. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

10.1.5. Indicar o e-mail da licitante, para o qual serão remetidas as ordens de 

compra, empenhos e demais comunicações relativas a futura e eventual 

execução contratual, o qual será tido por e-mail oficial, reputando-se recebidas 

todas as comunicações remetidas para o mesmo. 
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10.1.6. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 

sanção à Contratada, se for o caso. 

10.1.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/9331). 

10.2.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas 

ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a 

homologação. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para 

decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 

quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, 

nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/200632. Nessas hipóteses, serão adotados 

os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances. 

12.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.1.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.1.5. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente 

contratação. 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual, complementar à garantia 

legal, dos bens fornecidos na presente contratação. 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar 

instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 

Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 

ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, 

a contar da data de seu recebimento. 

16.2.1.1. Considera-se recebida, nos termos do subitem 10.1.6, o Termo de 

Contrato ou instrumento equivalente encaminhado para o e-mail informado pelo 

adjudicatário em sua proposta escrita, que será considerado automaticamente 

aceito após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação em 

contrário. 

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 

negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666/199333. 
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16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos. 

16.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/9334 e reconhece os direitos da 

Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável 

conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 

16.5. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato. 

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 

legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 

ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 

habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 

feita a negociação, assinar o contrato. 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são 

as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Referência. 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/200235, o 

licitante/adjudicatário que: 
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21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta. 

21.1.2. apresentar documentação falsa. 

21.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 

21.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto. 

21.1.5. não mantiver a proposta. 

21.1.6. cometer fraude fiscal. 

21.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP 

ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após 

o encerramento da fase de lances. 

21.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 

nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 

21.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação. 

21.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante. 

21.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de 

Santo Antônio do Aventureiro, pelo prazo de até dois anos. 

21.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Santo Antônio 

do Aventureiro e descredenciamento no sistema de cadastramento de 

fornecedores eventualmente mantido pelo Município, pelo prazo de até cinco 

anos. 

21.4. 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 perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados. 

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 
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21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846/201336, 

como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira 

nos termos da Lei nº 12.846/201337, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa. 

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 

jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 41938 do Código Civil. 

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666/199339. 

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

21.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 

no Termo de Referência. 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 

eletrônico, na forma prevista no edital, até cinco dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública. Decairá do direito de impugnar o Edital 

de licitação o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

sessão. 

                                                           
36

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm 
37

 Idem 36 
38

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm 
39

 Idem 34 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@pmsaa.mg.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no 

endereço constante do preâmbulo deste Edital. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil 

contado da data de recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 

via internet, através do e-mail licitacao@pmsaa.mg.gov.br. 

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um 

dia útil, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

22.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

22.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

mailto:licitacao@diamantedoeste.pr.gov.br
mailto:licitacao@diamantedoeste.pr.gov.br
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23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11. O Edital e anexos estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços 

eletrônicos www.pmsaa.mg.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua José Carlos Senra, nº 

15, Bairro Centro, na cidade de Santo Antônio do Aventureiro, Estado de Minas 

Gerais, nos dias úteis, no horário das 11hs30min às 17hs30min, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

23.12. Os interessados em adquirir fotocópia deste Edital e seus anexos, poderão 

fazê-lo junto ao setor de Licitações do Município de Santo Antônio do 

Aventureiro, sendo gratuito o seu fornecimento por correio eletrônico ou por 

gravação em mídia removível disponibilizada pelo interessado, desde que, por 

este solicitado. 

23.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência. 

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso). 

23.14 Dos Crimes e Princípios. 

23.14.1. Dos crimes previstos: 

http://www.pmsaa.mg.gov.br/
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA 

JUDICIAL 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 81.  A recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não 

se aplica aos licitantes convocados nos termos do 

art. 64, § 2o desta Lei, que não aceitarem a 

contratação, nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao 

prazo e preço. 

Art. 82.  Os agentes administrativos que 

praticarem atos em desacordo com os preceitos 

desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da 

licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei 

e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal que seu ato 

ensejar. 

Art. 83.  Os crimes definidos nesta Lei, ainda 

que simplesmente tentados, sujeitam os seus 

autores, quando servidores públicos, além das 

sanções penais, à perda do cargo, emprego, 

função ou mandato eletivo. 

Art. 84.  Considera-se servidor público, para os 

fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que 

transitoriamente ou sem remuneração, cargo, 

função ou emprego público. 

§ 1o  Equipara-se a servidor público, para os 

fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou 

função em entidade paraestatal, assim 

consideradas, além das fundações, empresas 

públicas e sociedades de economia mista, as 

demais entidades sob controle, direto ou indireto, 

do Poder Público. 

§ 2o  A pena imposta será acrescida da terça 

parte, quando os autores dos crimes previstos nesta 

Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de 

função de confiança em órgão da Administração 

direta, autarquia, empresa pública, sociedade de 

economia mista, fundação pública, ou outra 

entidade controlada direta ou indiretamente pelo 

Poder Público. 

Art. 85.  As infrações penais previstas nesta Lei 

pertinem às licitações e aos contratos celebrados 

pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e 

respectivas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, fundações 

públicas, e quaisquer outras entidades sob seu 

controle direto ou indireto. 

Seção II 

Das Sanções Administrativas 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução 

do contrato sujeitará o contratado à multa de 

mora, na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato. 

§ 1o  A multa a que alude este artigo não 

impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras 

sanções previstas nesta Lei. 

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo 

administrativo, será descontada da garantia do 

respectivo contratado. 

§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor 

da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, a 

qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do 

contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor 

da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que 

será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou cobrada 

judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV 

deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV 

deste artigo é de competência exclusiva do 

Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou 

Municipal, conforme o caso, facultada a defesa 

do interessado no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação.           (Vide art 109 inciso III) 

Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV 

do artigo anterior poderão também ser aplicadas 

às empresas ou aos profissionais que, em razão dos 

contratos regidos por esta Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por 

praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a 

frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para 

contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

Seção III 

Dos Crimes e das Penas 

Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora 

das hipóteses previstas em lei, ou deixar de 

observar as formalidades pertinentes à dispensa ou 

à inexigibilidade: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art109iii
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Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 

e multa. 

Parágrafo único.  Na mesma pena incorre 

aquele que, tendo comprovadamente concorrido 

para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se 

da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 

contrato com o Poder Público. 

Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 

combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo do procedimento licitatório, 

com o intuito de obter, para si ou para outrem, 

vantagem decorrente da adjudicação do objeto 

da licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, e multa. 

Art. 91.  Patrocinar, direta ou indiretamente, 

interesse privado perante a Administração, dando 

causa à instauração de licitação ou à celebração 

de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada 

pelo Poder Judiciário: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. 

Art. 92.  Admitir, possibilitar ou dar causa a 

qualquer modificação ou vantagem, inclusive 

prorrogação contratual, em favor do 

adjudicatário, durante a execução dos contratos 

celebrados com o Poder Público, sem autorização 

em lei, no ato convocatório da licitação ou nos 

respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, 

pagar fatura com preterição da ordem 

cronológica de sua exigibilidade, observado o 

disposto no art. 121 desta Lei:             (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Pena - detenção, de dois a quatro anos, e 

multa.                (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 

Parágrafo único.  Incide na mesma pena o 

contratado que, tendo comprovadamente 

concorrido para a consumação da ilegalidade, 

obtém vantagem indevida ou se beneficia, 

injustamente, das modificações ou prorrogações 

contratuais. 

Art. 93.  Impedir, perturbar ou fraudar a 

realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. 

Art. 94.  Devassar o sigilo de proposta 

apresentada em procedimento licitatório, ou 

proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 

multa. 

Art. 95.  Afastar ou procurar afastar licitante, 

por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena 

quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da 

vantagem oferecida. 

Art. 96.  Fraudar, em prejuízo da Fazenda 

Pública, licitação instaurada para aquisição ou 

venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela 

decorrente: 

I - elevando arbitrariamente os preços; 

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, 

mercadoria falsificada ou deteriorada; 

III - entregando uma mercadoria por outra; 

IV - alterando substância, qualidade ou 

quantidade da mercadoria fornecida; 

V - tornando, por qualquer modo, 

injustamente, mais onerosa a proposta ou a 

execução do contrato: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 

multa. 

Art. 97.  Admitir à licitação ou celebrar 

contrato com empresa ou profissional declarado 

inidôneo: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Incide na mesma pena 

aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou 

a contratar com a Administração. 

Art. 98.  Obstar, impedir ou dificultar, 

injustamente, a inscrição de qualquer interessado 

nos registros cadastrais ou promover 

indevidamente a alteração, suspensão ou 

cancelamento de registro do inscrito: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. 

Art. 99.  A pena de multa cominada nos arts. 

89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de 

quantia fixada na sentença e calculada em 

índices percentuais, cuja base corresponderá ao 

valor da vantagem efetivamente obtida ou 

potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1o  Os índices a que se refere este artigo 

não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), 

nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato licitado ou celebrado com dispensa ou 

inexigibilidade de licitação. 

§ 2o  O produto da arrecadação da multa 

reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, 

Distrital, Estadual ou Municipal. 

23.14.1. Dos Princípios: 

I - INTRODUÇÃO 

O Direito Administrativo é um ramo particularmente 

repleto de princípios, pois a proteção dos interesses 

da coletividade deve estar sempre norteando as 

atitudes da administração, em geral, e do 

administrador, em particular. 

Segundo o dicionário, princípio é o “momento em 

que alguma coisa tem origem; causa primária; 

teoria; preceito”. (Hidelbrando de Lima, 1971) 

José Cretella Júnior define princípio da seguinte 

forma: 

 “O vocábulo princípio, na linguagem corrente, 

tem o sentido de ‘aquilo que vem antes de outro’, 

‘origem, começo’, ‘momento em que se faz uma 

coisa pela primeira vez’. Princípio contrapõe-se a 

fim, assinalando marco inicial, no tempo e no 

espaço.” (Cretella Júnior, 1999, p.28) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8883.htm#art1
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Estudar os princípios de uma ciência é conhecer a 

fundo a base da própria ciência, sua formação e 

sua evolução. 

A Constituição Brasileira consagrou alguns 

princípios norteadores da administração pública 

quando, em seu art. 37, caput, assim dispõe: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte:” 

Além disso, o art. 3o da Lei 8.666/93, que regula as 

licitações e contratos administrativos, traz uma 

gama de princípios a serem seguidos pela 

Administração na consecução da probidade 

administrativa, sendo considerado o dispositivo de 

maior destaque na Lei. Ipsi Literis: 

“Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração e será processada e julgada 

em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhe são correlatos.” 

Para Maria Sílvia Zannela Di Pietro: 

“A própria licitação constitui um princípio a que se 

vincula a Administração Pública. Ela é decorrência 

do princípio da indisponibilidade do interesse 

público e que se constitui em um restrição à 

liberdade administrativa na escolha do 

contratante; a Administração terá que escolher 

aquele cuja proposta melhor atenda ao interesse 

público.”(Di Pietro, 1999, p.294) 

II - PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO: GERAIS E 

ESPECÍFICOS 

1. Princípio da Supremacia e Indisponibilidade do 

Interesse Público: 

Embora não esteja expressamente disposto na Lei 

de Licitações, o princípio da supremacia do 

interesse público sobre os interesses particulares 

está implícito nas próprias regras do Direito 

Administrativo e configura-se, nos dizeres de Hely 

Lopes Meirelles, “como um dos princípios de 

observância obrigatória pela Administração 

Pública...”(. Hely Lopes, 1997, p.95). Ao deixar de 

tutelar apenas os direitos individuais e passar a se 

preocupar com interesses da sociedade, a 

Administração deve sempre ser norteada por 

aquele princípio. 

Intimamente ligado ao princípio da supremacia 

encontra-se o da indisponibilidade do interesse 

público. Ao administrador é dada a tarefa de zelar 

pelos interesses da coletividade. Assim, esse 

gerenciador não pode dispor daqueles interesses 

em detrimento da proteção aos dos particulares. 

Nos ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de 

Mello: 

“indisponibilidade dos interesses públicos significa 

que sendo interesses qualificados como próprios da 

coletividade – internos ao setor público – não se 

encontram à disposição de quem quer que seja, 

no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o 

que é também um dever – na estrita conformidade 

do que predispuser a intentio legis.” (Celso Antônio, 

1992, p.23) 

2. Princípio da Legalidade 

À Administração só é dado o direito de agir de 

acordo com o determinado pela lei. Este é o 

principal corolário do princípio da legalidade e 

“constitui uma das principais garantias de respeito 

aos direitos individuais” (Di Pietro, 1999, p.67) 

Dessa forma, por mais simples que seja o ato que 

venha praticar a Administração, este deve está 

baseado e protegido por uma norma (lato sensu), 

caso contrário não terá eficácia. 

3. Princípio da Moralidade 

Esse princípio, expressamente representado tanto 

na Constituição Federal quanto na lei no 8.666/93, 

é alvo de crítica por parte da doutrina. Segundo 

Maria Sílvia, alguns doutrinadores não o 

reconhecem, posto ser um “princípio vago e 

impreciso, ou que acaba por ser absorvido pelo 

próprio conceito de legalidade” (Di Pietro, 1999, 

p.77) 

Data máxima vênia, o princípio da moralidade se 

constitui em importante norte para o Administrador 

Público, pois a administração não pode tomar 

postura que desabone a boa conduta de seus 

atos. 

A boa-fé deve consubstanciar os atos praticados 

pelo Administrador. A sempre valiosa lição de Di 

Pietro é esclarecedora no sentido de que “o 

princípio deve ser observado não apenas pelo 

administrador, mas também pelo particular que se 

relaciona com a Administração Pública.” (Di Pietro, 

1999, p.79) 

Aliais, é tão clara essa separação entre legalidade 

e moralidade que, sendo o ato atentatório aos 

princípios da moralidade, mesmo que esteja 

revestido de legalidade, este não deve ser tomado 

pela Administração, pois a moralidade seria 

pressuposto de validade do ato. Nesse diapasão, é 

a lição dos grandes doutrinadores do Direito 

Administrativo.[1] 

4. Princípios da Impessoalidade e da Igualdade 

A impessoalidade dos atos administrativos é 

pressuposto da supremacia do interesse público. 

Quebrada a isonomia no tratamento com os 

particulares, o administrador deixa de observar o 

interesse da coletividade, bem maior e objeto 

principal do Direito Administrativo. 

Hely Lopes afirma que: 

“o princípio da impessoalidade, referido na 

Constituição de 88 (art. 37, caput), nada mais é 

que o clássico princípio da finalidade, o qual 

impõe ao administrador público que só pratique o 

ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente 

aquele que a norma de Direito indica expressa ou 

virtualmente como objetivo do ato, de forma 

impessoal.”( Hely Lopes, 1997, p.85) 

Intimamente ligado ao princípio da impessoalidade 

encontra-se o da igualdade. Tal preceito, 

insculpido no preâmbulo da Carta Política de 1988, 

determina a competição entre os licitantes de 

forma igualitária. Sendo que à Administração 

Pública cabe tratar todos os administrados de 

forma a impedir favoritismos. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12955#_ftn1
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Considerando as licitações, esse princípio obriga à 

Administração tratar todos os licitantes de forma 

isonômica, preservando as diferenças existentes 

em cada um deles. 

5. Princípios da Razoabilidade e da 

Proporcionalidade 

Pelo princípio da razoabilidade, a Administração, 

no uso da discricionariedade, deverá obedecer a 

critérios aceitáveis na prática de seus atos. A 

respeito dessa liberalidade do administrador 

público, assim expressa o prof. Celso Antônio: 

“...Não significa, como é evidente, que lhe seja 

outorgado o poder de agir ao saber exclusivo de 

seu líbito, de seus humores, paixões pessoais, 

excentricidade ou critérios personalíssimos e muito 

menos significa que liberou a Administração para 

manipular a regra de direito de maneira a sacar 

dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela 

lei aplicada”.( Celso Antônio, 1998, p.66) 

Ou seja, se um ato for praticado sem a devida 

prudência e sensatez necessárias ao administrador, 

aquele será perfeitamente invalidável, visto ser 

eivado de nulidade. 

Quanto ao segundo princípio, preceitua que as 

competências administrativas somente poderão 

tornar-se válidas quando exercidas na extensão e 

intensidade proporcionais ao que seja realmente 

demandado para cumprimento da finalidade de 

interesse público a que estão atreladas. 

Na visão de Maria Sílvia, o princípio da 

proporcionalidade constitui um dos aspectos 

contidos no da razoabilidade. E explica que este 

preceito “... entre outras coisas, exige 

proporcionalidade entre os meios de que se utiliza 

a Administração e os fins que ela tem que 

alcançar”(Di Pietro, 1999, p. 81). Assim, “o princípio 

da proporcionalidade não é senão uma faceta do 

princípio da proporcionalidade”. (Celso Antônio, 

1998, p.68) 

6. Princípios da Motivação e da Publicidade 

O princípio da motivação determina que a 

Administração Pública exponha os fundamentos 

de fato e de direito de suas decisões. Somente 

através dos atos motivados é que se pode verificar 

se as condutas administrativas estão atendendo 

aos princípios informadores da legalidade, 

finalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

Apesar de não estar expressamente contido no 

artigo 37 da Constituição Federal, foi abarcado 

pela lei 8.666/93. 

Com relação à publicidade, seu fim é permitir, 

além da participação de todos os interessados, 

que se fiscalize os atos de licitação. Qualquer 

cidadão pode denunciar irregularidades e pedir 

instauração de investigações administrativas no 

sentido de apurar se a atividade licitatória está de 

acordo com a Lei. Ela é obrigatória como meio 

conferido de eficácia da atividade administrativa. 

O artigo 7º, § 8º, da Lei de Licitações, garante a 

qualquer cidadão ter acesso ao procedimento 

licitatório para tomar conhecimento dos 

quantitativos das compras e/ou serviços bem 

como de seus preços. Assim, não há licitação 

sigilosa (Lei 8.666/93, artigos 3º, § 3º, e 43, § 1º) 

7. Princípios da Economicidade e Eficiência 

Sendo o fim da licitação a escolha da proposta 

mais vantajosa, deve o administrador estar 

incumbido de honestidade ao cuidar coisa 

pública, não dispendendo, ao seu talante, recursos 

desnecessários. Relaciona-se com o princípio da 

moralidade bem como com o da eficiência, este 

inserido no texto constitucional pela Emenda n.º 

19/98. 

Marçal Justen Filho, no tocante ao princípio da 

economicidade assim afirma “... Não basta 

honestidade e boas intenções para validação de 

atos administrativos. A economicidade impõe 

adoção da solução mais conveniente e eficiente 

sob o ponto de vista da gestão dos recursos 

públicos”. (Justen Filho, 1998, p.66) 

Como exposto, o princípio da eficiência foi 

recentemente introduzido em nosso texto 

constitucional, tendo influência direta sobre os 

casos de contratação direta, objeto do presente 

trabalho. 

Carlos Pinto Coelho, citando o Professor Hely Lopes, 

assim resume o entendimento: 

“ ... dever de eficiência é o que se impõe a todo o 

agente público de realizar suas atribuições com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o 

mais moderno princípio da função administrativa, 

que já não se contenta em ser desempenhada 

apenas com a legalidade, exigindo resultados 

positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento das necessidades da comunidade e 

de seus membros”. (Carlos Pinto Motta, 1998, p.35) 

8. Princípios da Probidade Administrativa, da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório e do 

Julgamento Objetivo 

Sendo o primeiro dos princípios expressos na Lei n.º 

8.666/93, a probidade administrativa consiste na 

honestidade de proceder ou na maneira criteriosa 

de cumprir todos os deveres que são atribuídos ou 

acometidos ao administrador por força de lei. É 

diretamente derivado do princípio da moralidade. 

O sempre citado Prof. Marçal Justen Filho assim 

sintetiza seu entendimento: 

“... A moralidade e a probidade administrativa são 

princípios de conteúdo inespecífico, que não 

podem ser explicados de modo exaustivo. A 

explicitação, nesse ponto, será sempre 

aproximativa. Extrai-se a intenção legislativa de 

que a licitação seja norteada pela honestidade e 

seriedade. Exige-se a preservação do interesse 

público acima do egoístico interesse dos 

participantes da licitação ou da mera obtenção 

de vantagens econômicas para a própria 

administração”. (Justen Filho, 1998, p.65) 

Quanto à vinculação ao edital (ou convite), este 

constitui a “lei interna da licitação” e, por isso, 

vincula aos seus termos tanto a Administração 

como os particulares. Para Di Pietro “ ... trata-se de 

princípio essencial cuja inobservância enseja 

nulidade do procedimento”.(Di Pietro, 1999, 299) É, 

no dizer de Hely Lopes, o “princípio básico de toda 

licitação”. E continua o ilustre Professor: 

“Nem se compreenderia que a Administração 

fixasse no edital a forma e o modo de participação 

dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na 

realização do julgamento se afastasse do 

estabelecido, ou admitisse documentação e 
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propostas em desacordo com o solicitado”.(Hely 

Lopes, 1997, p. 249) 

Serão apenas admitidas as diferenciações já 

estabelecidas no edital, que são aquelas 

necessárias à seleção das qualidades subjetivas e 

objetivas consideradas ao atendimento do 

interesse público. 

O princípio do julgamento objetivo é decorrência 

lógica do anterior. Impõe-se que a análise das 

propostas se faça com base no critério indicado no 

ato convocatório e nos termos específicos das 

mesmas. Por esse princípio, obriga-se a 

Administração a se ater ao critério fixado no ato de 

convocação, evitando o subjetivismo no 

julgamento. Está substancialmente reafirmado nos 

arts. 44 e 45 do Estatuto Federal Licitatório, que 

assim determinam: 

“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão 

levará em consideração os critérios objetivos 

definidos no edital ou no convite, os quais não 

devem contrariar as normas e princípios 

estabelecidos por esta Lei. 

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, 

devendo a Comissão de licitação ou o responsável 

pelo convite realizá-lo em conformidade com os 

tipos de licitação, os critérios previamente 

estabelecidos no ato convocatório e de acordo 

com os fatores exclusivamente nele referidos, de 

maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 

pelo órgão de controle”. O que se almeja é, nos 

dizeres do eminente Celso Antônio, “impedir que a 

licitação seja decidida sob o influxo do 

subjetivismo, de sentimentos, impressões ou 

propósitos pessoais dos membros da comissão 

julgadora” (Celso Antônio, 1998, p. 338). 
 

23.15. As questões decorrentes da execução deste Pregão que não possam ser 

dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca 

de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

Município de Santo Antônio do Aventureiro, 02 de setembro de 2.020. 

 

PAULO ROBERTO PIRES 

PREFEITO MUNICIPAL 

WALLACE RODRIGUES DA CRUZ 

PREGOEIRO 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Abertura de processo licitatório, para contratação de empresa especializada 

para o fornecimento do seguinte veículo: 

1.1.1. Um veículo novo (zero Km), com as seguintes características mínimas: 

veículo 1.0 total flex, com 04 (quatro) portas, ano e modelo de fabricação 

2020/2021, zero km, com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, 

capacidade mínima de 70 CV, capacidade de 05 pessoas, cambio de 

transmissão manual de 05 machas, na cor branca, rádio AM/FM com entrada 

USB/MP3, garantia de no mínimo 03 anos, bem como contendo os demais itens 

obrigatórios pelo Código de Trânsito Nacional e com entrega em até 30 dias. 

1.2. Os bens descritos acima serão destinados para atender a Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Santo Antônio do Aventureiro. 

1.3. o Item 1.1.1 serão custeados com recursos próprios do Município. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Justificamos a aquisição dos veículos para atender as necessidades do 

município de Santo Antônio do Aventureiro, quanto ao deslocamento de 

pacientes, passageiros, transporte das equipes da atenção primária, transporte 

sanitário domiciliar, para transporte de exames, vacinas e materiais de apoio às 

equipes de atenção primária, permitindo a organização da demanda da 

Secretaria Municipal de Saúde, bem como, para dar o suporte necessário às 

situações apresentadas pela secretaria garantindo desta forma, a ampliação e 

potencialização dos trabalhos e atendimentos que são realizados pela mesma. 

2.2. O custo médio apurado através de pesquisa de mercado, perfaz o valor de 

R$ 46.140,00 (Quarenta e seis mil e cento e quarenta reais) para o item 1.1.1. 

3. LOCALDE ENTREGA DOS PRODUTOS 

3.1. O Objeto a ser adquirido será recebido na sede do Município de Santo 

Antônio do Aventureiro, na Rua José Antônio Senra, nº 15, Bairro Centro. 

4. PRAZO DE ENTREGA 

O veículo deverá ser entregue em até trinta dias após solicitado. 

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
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5.1. Deverá ser verificada a equivalência do automóvel entregue com as 

especificações contidas no Edital e seus Anexos. 

5.2. Detectando-se alguma anormalidade como defeitos, falhas ou imperfeições 

no automóvel, estes serão relacionados e entregues à licitante vencedora para 

adoção das medidas cabíveis a fim de sanar os problemas. 

5.3. A aceitação do produto somente será efetuada após ter o mesmo 

considerado satisfatório pelo fiscal designado especialmente para este fim, 

sendo que a não observância destas condições implicará na não aceitação dos 

mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte 

da inadimplente. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Fornecer os produtos em conformidade com o item 5 deste Termo de 

Referência. 

b) Cumprir com os prazos de fornecimento determinados neste Termo de 

Referência. 

c) Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme 

legislação vigente. 

d) Submeter-se à fiscalização da Prefeitura Municipal deste município, através do 

setor competente, que acompanhará a entrega do material para verificação da 

qualidade e origem dos produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu 

exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das 

condições pactuadas. 

e) Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e 

municipal, as normas da Prefeitura Municipal deste município. 

f) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo 

descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do 

presente Termo serão de inteira responsabilidade da Contratada, devendo, se for 

o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços 

auxiliares. 

g) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários. 

h) Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais legislações pertinentes. 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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a) Exercer a fiscalização da execução do objeto através da Secretaria 

requisitante, na forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/93. 

b) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades 

observadas nos produtos. 

c) Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 

objeto. 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será realizado de forma integral em até 30 dias após a 

entrega dos produtos. 

9. SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do 

Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a 

licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

9.1.1. Não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade 

da proposta. 

9.1.2. Apresentar documentação falsa. 

9.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 

9.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade. 

9.1.5. Comportar-se de modo inidôneo. 

9.1.6. Cometer fraude fiscal. 

9.1.7. Fizer declaração falsa. 

9.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

10. DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO 

10.1 O licitante/contratante deve observar e o contratado deve observar e fazer 

observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 

contratação e de execução do objeto contratual, cabendo-lhes a obrigação de 

afastar, reprimir e denunciar toda e qualquer prática que possa caracterizar 

fraude ou corrupção, em especial, dentre outras: 
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a) prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 

processo de licitação ou na execução do contrato. 

b) prática fraudulenta: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução do contrato. 

c) prática colusiva: esquematizar ou estabelecer acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitante, visando a estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos. 

d) prática coercitiva: causar danos ou ameaçar causar dano, direta o 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando a influenciar sua 

participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas, com o objetivo de impedir materialmente a apuração 

de alegações de qualquer das práticas acima; e praticar atos com intenção de 

impedir materialmente o exercício do direito de inspeção para apuração de 

qualquer das práticas acima. 

 

MARIA ENI REZENDE CUNHA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO II 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SOB Nº 

“Contrato de Aquisição de Bens Móveis, que entre si 

celebram o Município DE SANTO ANTÔNIO DE 

AVENTUREIRO, e a empresa _____________________” 

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, pessoa jurídica de direito público, 

por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Rua Carlos Torres, nº 45, Bairro Centro, 

nesta cidade de SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, Estado de Minas Gerais, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.710.476/0001-19, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Senhor PAULO ROBERTO PIRES, brasileiro, casado, 

denominado simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado “____________________”, 

situada à ___________________________, inscrita no CNPJ sob nº. __________________; neste 

ato representado pelo sócio Sr. “___________________”, Portador da Cédula de Identidade 

sob nº. __________________; inscrito no CPF/MF. Sob nº. _______________, denominado 

simplesmente de contratado, têm entre si justo e avençado o presente instrumento 

particular de Contrato Administrativo, vinculado ao PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 

_/PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é a aquisição de...... que a CONTRATADA se declara 

em condições de entregar os bens em estrita observância com o indicado nas 

Especificações e na Documentação levada a efeito pelo Processo de Licitação nº ---

2.020 –, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, em _____________. Abaixo 

descrito: 

Item Qtde Unid Especificação do Produto Marca 
Preço 

Unit. R$ 

Preço Total 

R$ 

01 01 Unid ____________________    

TOTAL-------------------------------------------------------------------------------------------------R$  

CLAUSULA II – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. O objeto contratado será executado, de acordo com o edital e anexos integrantes 

deste instrumento. 

CLAUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES 

3.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA: 

3.1.1. Designar servidor responsável pela fiscalização e recebimento dos serviços objeto 

do presente Contrato. 

3.1.2. Efetuar os pagamentos após as verificações ulteriores. 

3.2. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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3.2.1. Executar os serviços mencionados na Cláusula I do presente Contrato. 

3.2.2. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o 

adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato. 

3.2.3. Acatar todas as orientações da PREFEITURA para o fiel cumprimento das obrigações 

pactuadas. 

3.2.4. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte desta PREFEITURA, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações 

procedentes, caso ocorram. 

3.2.5. Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos, contribuições previdenciárias, 

encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos aos seus empregados. 

3.2.6. Examinar minuciosamente as especificações e projetos de modo a poder, em 

tempo hábil e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas, 

para o devido esclarecimento e aprovação. 

3.2.7. Além das obrigações estipuladas, ficam fazendo parte integral as estabelecidas no 

termo de referência e do Edital Convocatório. 

CLAUSULA IV – DO PREÇO 

4.1. Pela execução total dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância global de R$00,00, correndo a despesa a conta da seguinte 

dotação: ______________________________ 

4.2. A CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura correspondente aos serviços/bens 

executados/contratados, a qual será atestada pelo setor competente e encaminhada 

para pagamento. 

4.3. No preço estipulado nesta cláusula já se encontram computadas todas as despesas 

com materiais, transportes, instalações, depreciação de equipamentos, mão-de-obra, 

seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas e outros que porventura incidirem 

sobre a remuneração/custos dos serviços/bens relativos ao objeto deste Contrato. 

4.4. Cabe à contratada recolher os tributos que venham a incidir sobre os serviços/bens 

executados/contratados, reservando-se a PREFEITURA o direito de deduzir dos valores a 

serem pagos a CONTRATADA as quantias correspondentes aos tributos eventualmente 

não recolhidos por ela. 

4.5. Os preços serão irreajustáveis durante a vigência contratual. 

CLAUSULA V – DO PRAZO DE INÍCIO 

5.1. O objeto deste Contrato deverá ser entregue no prazo máximo de até 30 dias 

corridos, contados a partir da assinatura do presente contrato e da emissão da 

Autorização de Fornecimento, e serão contínuos durante a vigência contratual. 
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5.2. O prazo de início poderá ser prorrogado, desde que solicitado à Secretaria Municipal 

de Administração, motivado por justa causa, devidamente aceita pela mencionada 

Secretaria. 

5.3. O objeto poderá ensejar a aplicação das sanções legais cabíveis. 

CLAUSULA VI – DO RECEBIMENTO 

6.1. O objeto será recebido nos termos da Lei. 

6.2. A entrega do objeto em desconformidade com o especificado obrigará a 

CONTRATADA: 

a) a reparar, corrigir, remover, construir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

b) caso a correção não seja feita sujeitar-se-á a aplicação das sanções legais cabíveis. 

6.3. Ainda que recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a 

responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos serviços executados. 

CLAUSULA VII – DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega, em moeda corrente, 

através de Ordem Bancária, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Recibo 

em 03 (três) vias, após atesto pela autoridade competente de que foram executadas a 

contento, acompanhada das respectivas certidões que a lei exige. 

CLÁUSULA VIII - DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES 

8.1. O presente contrato terá validade até doze meses, contudo não exime o prazo de 

garantia do produto se superior, podendo ser prorrogado, na forma da Lei. 

8.2. O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art. 65, 

da Lei nº 8.666/93, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem crescente, 

observados os respectivos créditos orçamentários. 

CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Ficam designados os servidores xxxxxxxx, para acompanhar e fiscalizar a execução 

do presente Contrato, de acordo com o estabelecido no art.67 e parágrafos, da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA X - DA GARANTIA 

10.1. Em razão do objeto, a contratada fica dispensada da apresentação de garantia. 

CLAUSULA XI - DAS PENALIDADES 
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11. A Contratada, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93, 

ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa, pela inexecução total 

ou parcial do Contrato: 

a) advertência por escrito. 

b) multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, até o 5º 

(quinto) dia após a data fixada para a conclusão de cada etapa dos serviços e 0,07% 

(sete centésimos por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o 

valor total do serviço. 

c) multa compensatória equivalente ao valor integral dos serviços não executados, 

limitada a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato pela rescisão unilateral da 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais, nos casos 

previstos nos incisos I a XI do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, cujo recolhimento deverá ser 

efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados intimação feita pela 

PREFEITURA. 

d) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais, por um 

período não superior a dois anos, e; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação, perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "d". 

11.2. As sanções previstas nas alíneas "d" e "e" desta Cláusula poderão também ser 

aplicadas à CONTRATADA quando, em razão dos compromissos assumidos: 

a) seu(s) representante(s) legal(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por 

prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou; 

b) praticar(em) ilícito(s), demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração Pública. 

11.3. O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "b" desta Cláusula 

será a data pré-fixada para o adimplemento, e o termo final, a data do efetivo 

adimplemento. 

11.4. As multas estabelecidas nas alíneas "b" e "c" desta Cláusula são independentes entre 

si e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, não impedindo que a Prefeitura Municipal de 

Santo Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais rescinda unilateralmente o 

Contrato. 

11.5. A penalidade estabelecida na alínea "e" desta Cláusula é de competência 

exclusiva do Prefeito Municipal. 

11.6. Não será aplicada multa, se comprovadamente, o atraso na execução dos serviços 

advier de caso fortuito ou motivo de força maior. 
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11.7. Em quaisquer dos casos previstos nesta Cláusula, é assegurado à CONTRATADA o 

direito ao contraditório e a ampla defesa. 

CLAUSULA XII - DA RESCISÃO 

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer 

das hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. O presente Contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I, do 

art. 79 e nas demais situações previstas nos incisos XIII a XVIII do art. 78, ambos da Lei nº 

8.666/93, sujeitando a CONTRATADA, a exclusivo juízo da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais, à indenização dos prejuízos que 

resultarem do atraso na prestação dos serviços, ou ao pagamento de multa 

compensatória, equivalente ao valor integral dos serviços não realizados, limitado a 5% 

(cinco por cento) sobre o valor deste Contrato, sem prejuízo das demais sanções 

previstas em lei. 

12.3. A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais em caso de rescisão administrativa, por 

qualquer um dos motivos previstos no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93. 

12.4. Ocorrendo rescisão administrativa do presente Contrato, às partes serão 

assegurados os direitos previstos no art. 79, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

12.5. A falta de cumprimento de qualquer cláusula ou condição do Contrato, poderá 

acarretar sua rescisão mediante prévio aviso. Contudo, a Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais poderá rescindir o Contrato automática 

e independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes 

casos: 

a) concordata ou falência ou instalação de insolvência civil da Contratada. 

b) atrasos injustificados na entrega dos serviços/bens. 

c) dissolução da sociedade. 

d) inadimplência da Contratada por não manter todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

12.6. Poderá, ainda, este Contrato ser rescindido, na forma da lei, pela ocorrência das 

demais situações previstas na Lei nº 8.666/93. 

12.7. Em quaisquer dos casos previstos nesta Cláusula, será dado a Contratada o direito 

ao contraditório e a ampla defesa. 

CLAUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

13.1. A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais 

encaminhará para publicação o extrato deste Contrato no Diário Oficial dos Municípios 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 

ANTÔNIO DO AVENTUREIRO 
Rua José Antônio Senra, nº 15 – Bairro Centro – licitacao@pmsaa.mg.gov.br 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO – ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 17.710.476/0001-19 

 

 

  Página 40 de 45 

 

 

 

[PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 040/2020/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020] 

até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, conforme determina o § Único 

do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA XIV - DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, 

os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do 

Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 

8.666/93, aplicando-se supletivamente, quando for o caso, os Princípios da Teoria Geral 

dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito 

Privado. 

CLAUSULA XV - DO FORO 

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Além Paraíba, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato. 

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes interessadas. 

Santo Antônio do Aventureiro, xxx de xxxx de 20---. 

 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADO 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome:                                                                       Nome: 

CPF/MF:                                         CPF/MF:  
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ANEXO III 

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO 

AVENTUREIRO 

PROPOSTA DE PREÇO PROCESSO DE LICITAÇÃO SOB Nº 

___ 

 

NOME DA EMPRESA: CNPJ: 

 

ENDEREÇO: FONE: 

 

Item Qtde Unid Especificação do Produto Marca 
Preço 

Unit. R$ 

Preço Total 

R$ 

01 01 Unid .........    

TOTAL-------------------------------------------------------------------------------------------------R$  

VALIDADE DA PROPOSTA: Sessenta (60) dias, contados data do certame. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital. 

DECLARAÇÃO:  

1. Declaro (amos) para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o preço oferecido para o 

item acima, englobam todas as despesas de transporte, impostos, seguro e total responsabilidade pelas 

obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o 

objeto. 

2. Declaro (amos) para os devidos fins e efeitos legais que esta proponente apresenta a presente proposta em 

total observação ao disposto no item 1.1.1 do Edital Convocatório. 

3. Declaro (amos) para os devidos fins e efeitos legais que esta proponente esta apta ao atendimento proposto no 

item 1.1.1 do Edital Convocatório. 

 

 

 ___________________________, __________de _______________________de 2020. 

                    (Local)                                                                           (Data) 

    

____________________________________ 

    Diretor ou Representante Legal 

    Nome: 

    CI-RG: 

   CPF/MF: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa _________________________________________________, CNPJ/MF 

N٥_____________________________________, sediada na Rua 

_______________________________________________________________________________________

_________. DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação no presente PREGÃO ELETRÔNICO conforme previsto no artigo 4º, Inciso VII, 

da Lei 10.520, de 17-07-2.002, e ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

_______________________, _____ de _____________________ de 2020. 

_______________________________________________ 

Nome do Representante Legal: 

CI-RG: 

CPF/MF: 

____________________________________________________ 

(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

 

A empresa ___________________________________________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº ______________________________________, por intermédio de seu 

representante legal o Sr. _________________________________________________, portador da 

carteira de identidade nº__________________________________ e do CPF nº 

_______________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da 

Lei. nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não possuímos em nosso quadro pessoal empregado(s) menor de 18(dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14(catorze) anos 

de idade, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7º, da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

_______________________, _____ de _____________________ de 2020. 

_______________________________________________ 

Nome do Representante Legal:  

CI-RG: 

CPF/MF: 

____________________________________________________ 

(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

QUALIFICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro  

PREGÃO ELETRÔNICO nº 00/000 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do 

procedimento de licitação, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, instaurado pela 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, que não fomos declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e 

sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa 

habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme 

determina o artigo 32, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

_______________________, _____ de _____________________ de 2020. 

_______________________________________________ 

Licitante: 

Rep. Legal: 

CI-RG: 

Cargo: 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 00/000 

A empresa ________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº. 

______________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a.) ___________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº. _______________________; e do CPF nº. _______________________. DECLARA, 

para fins do disposto no do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 

da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 

14/12/2006 e 147/2014; 

(    )  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE,  conforme  Inciso  II  do  artigo  3º  da  Lei 

Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e 147/2014. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014. 

_______________________, _____ de _____________________ de 2020. 

_______________________________________________ 

Rep. Legal: 

Cargo: 

OBS. Assinalar com um “X” a condição da empresa.  

Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar 

nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 

123/2006 e 147/2014. 


