PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório: Nº 067/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021
Registro de Preços nº 037/2021

RECIBO
A Empresa ______________________________________________________________
retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail
_____________________________________

ou

pelo

fax:

_________________________.
______________________ , aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________
(Assinatura)
OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO PERMANENTE DE
PREGÃO, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO
NECESSÁRIO.
O PRESENTE EDITAL ESTÁ SUJEITO À EVENTUAIS ALTERAÇÕES, QUE
SERÃO DEVIDAMENTE PUBLICADAS DA MESMA FORMA QUE O ORIGINAL,
DEVENDO AS EMPRESAS INTERESSADAS ACOMPANHAR JUNTO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA, TODO O TRÂMITE
LICITATÓRIO, ATÉ A DATA DE ABERTURA DO CERTAME, PELO SITE
www.leandroferreira.mg.gov.br.
O Município de Leandro Ferreira não se responsabiliza por comunicações à empresa que
não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.
Considerar-se-á válida a CÓPIA FIEL do edital publicado no quadro de aviso e no
site www.leandroferreira.mg.gov.br da Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 043⁄2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº037/2021

Processo Licitatório nº
Pregão Presencial nº

067/2021
043/2021

Registro de Preços
Tipo
1ª Sessão Pública
Data limite para entrega
dos envelopes nº 01 nº
02.
Objeto do certame

037/2021
Menor preço item
20/12/2021 às 09:00 horas
20/12/2021 às 09:00 horas

Edital

O Edital poderá ser obtido, na íntegra pelo site
www.leandroferreira.mg.gov.br, sem nenhum tipo de ônus.
Não será encaminhado edital via postal ou através de facsímile.

Registro de preços para futura e eventual aquisição de
peças
para
os
maquinários
pesados
(RETRO
ESCAVADEIRA RK406 COM MOTOR MWM SÉRIE 10 E
PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 C) , para atender
as necessidades do Departamento Municipal de Serviços
Urbanos e Obras Públicas do Município de Leandro
Ferreira/MG.

Contatos e informações: Comissão de Licitação
Telefone (37) 3277-1331
licitacao@leandroferreira.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 067/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021
REGISTRO DE PREÇOS nº 037/2021

1 - PREAMBULO:

O MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA, com sede a Praça Bom Despacho nº. 50,
centro, realizará procedimento de licitação nº 067/2021, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL n° 043/2021, REGISTRO DE PREÇOS N º 037/2021, tipo MENOR
PREÇO, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decretos Municipais nº 007/2010 e
008/2010, subsidiariamente, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, bem como as Leis
Complementares 123/06 e 147/14, e legislação correlata e ainda de acordo com as
condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e anexos, exclusivamente
para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou
equiparadas.
Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão
recebidos em sessão pública ÀS 09:00 HORAS DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, na
sala da Comissão Permanente de Pregão da Prefeitura, à Praça Bom Despacho, 50,
Centro, Leandro Ferreira/MG, oportunidade em que serão examinados. pela Pregoeira,
servidora Neuza Helena Meireles. Co
O pregão será realizado pela Pregoeira, Denilce Elaine Ribeiro. Comporão a Equipe de
Apoio os servidores designados pelo Decreto nº 168 de 04 de janeiro de 2021.
O Edital poderá ser obtido, na íntegra, pelo site www.leandroferreira.mg.gov.br ou na
Sede da Prefeitura Municipal, Setor de Licitações e Contratos, no horário de 08:00 às
16:00 horas (segunda a sexta feira) ou pelo fone/fax (37) 3277-1331.
m) 3286.1173.
1 OBJETO:
A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual
aquisição de peças para os maquinários pesados (RETRO ESCAVADEIRA RK406
COM MOTOR MWM SÉRIE 10 E PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 C), para
atender as necessidades do Departamento Municipal de Serviços Urbanos e Obras
Públicas do Município de Leandro Ferreira/MG.
2. CONDIÇÕES PRELIMINARES:
2.1
Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente
ao objeto desta licitação:
2.1.1 NOS ITENS DE CONTRATAÇÃO, DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO,
CUJO VALOR TOTAL SEJA DE ATÉ R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
PARTICIPARÃO EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, CONFORME PREVISTO NO ART. 48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
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123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. NOS
TERMOS DA REFERIDA NORMA, TAL EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO
OBJETIVA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO
ÂMBITO MUNICIPAL E REGIONAL, A AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS E O INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.
2.1.2 SE NÃO HOUVER UM MÍNIMO DE 3 (TRÊS) FORNECEDORES COMPETITIVOS
ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
NÃO SE APLICARÁ O DISPOSTO NO ITEM 2.1.1, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 49,
INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
2.1.3 O licitante deverá comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno
porte e microempreendedor individual no momento do seu credenciamento, com a
apresentação de: - Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração
de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou
equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte; [A certidão
expedida pela Junta Comercial será considerada válida pelo período de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data da sua emissão]. - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou equivalente, da sede da Microempresa
e/ou da Empresa de Pequeno Porte. - Na hipótese do Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas não emitir o documento mencionado na letra ‘b” deste artigo, nos
termos da Lei Complementar Federal n° 123/06, deverá ser apresentada, no
credenciamento, declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas
da lei, mediante a comprovação dessa circunstância, como apresentação do balanço
patrimonial do último exercício.
2.2 Não poderá participar do presente certame a empresa:
2.2.1 concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução;
ou em recuperação judicial;
2.2.2 estrangeira que não funcione no País;
2.2.3 com o direito suspenso de contratar com o Município de LEANDRO FERREIRA/MG
ou por ter sido declarada inidônea;
2.2.4 que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à
Administração Pública Municipal;
2.2.5 que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico
que tenha vínculo empregatício com o Município de LEANDRO FERREIRA/MG;
2.2.6 em consórcio.
1.2.6..1 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para
atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é
conveniente a vedação de participação de empresas em “consócio” no Pregão em tela.
2.3 A supervisão e fiscalização dos serviços serão feitas pelo funcionário Sr. GERALDO
JOSÉ VIANA, designado para este fim pelo Senhor ELDER CORREA DE FREITAS,
juntamente com um representante da firma, na execução dos mesmos.
2.4 O(S) CONTRATADO(S) terá (ao) o prazo de até 03 (três) dias uteis, a contar da
entrega da NAS – Nota de Autorização de Serviços, para dar início à prestação dos
serviços.
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2.5 Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao
objeto desta licitação.
2.5.1 O licitante deverá comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno
porte e microempreendedor individual no momento do seu credenciamento, com a
apresentação de:.
2..5.1.1 Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou
equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte; [A certidão
expedida pela Junta Comercial será considerada válida pelo período de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data da sua emissão;
2.5.1.2 Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas ou equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de
Pequeno Porte;
2.5.1.3 Na hipótese do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado na letra ‘b” deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal n° 123/06, deverá ser apresentada, no credenciamento, declaração de porte feita
pelo representante da empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa
circunstância, como apresentação do balanço patrimonial do último exercício.
3. ENTREGA DOS ENVELOPES:
3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”.
3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues a pregoeira, na sessão pública de
abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:

LOCAL: Prefeitura Municipal, estabelecida na Rua Bom Despacho, 50, Centro, LEANDRO
FERREIRA/MG – CEP: 35.657-000.
DATA: 20/12/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº - 043/2021
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.......................................................................................

PREFEITURA MUNCIPAL DE LEANDRO FERREIRA/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº - 043/2021
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:.......................................................................................
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3.2. O Município de LEANDRO FERREIRA não se responsabilizará por envelopes de
“Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues a
pregoeira designada, no local, data e horário definidos neste edital.
4. CREDENCIAMENTO:
4.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto
a Pregoeira, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo
documento de identificação com foto (original e cópia), bem como cópia autenticada do
respectivo estatuto ou contrato social e da última alteração estatutária ou contratual.
4.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes
para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente.
4.3. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e da última
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.4. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo abaixo, para facilitar
sua interpretação.
MODELO DE CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à
______________________, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador
(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a
quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município de Leandro Ferreira (ou de
forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar
os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão
n.º 043/2021 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais
e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos,
interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo
ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando
tudo por bom, firme e valioso, e, em especial, para, se for o caso de apenas uma licitação.
Local e data
Assinatura da Contratada
(OBS: reconhecer firma)
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4.5. Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas e empresas de
pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e se
beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do
disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme modelo abaixo, deste
edital OU;
MODELO DE DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ Nº_______________________,
com sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu
representante legal, para fins do Pregão nº 043/2021, DECLARA expressamente, sob as
penalidade cabíveis, que :
A)Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a
Lei Complementar 123/2006.
B)Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em
cumprimento ao art. 32,§2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
____________________________,____________de_________
_______________________________
(assinatura do representante legal)
Nome ou carimbo do declarante:_____________________________
Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________
Nº da cédula de identidade:__________________________________
Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________

4.5.1 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos
benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06:
a) quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido
no sítio da Secretaria da Receita Federal;
b) quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou
Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício – DRE, comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º da LC
123/2006 OU COMPROVAÇÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL.
A participação nas condições previstas no item 3.5.1, implica no reconhecimento de não
se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3º, da LC
123/2006.
3.6. Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos
para o certame, conforme modelo a seguir.
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DECLARAÇÃO
A empresa.................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as
penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para
participar do Pregão Presencial Nº 043/2021.
Data e local
____________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

4.6.1 Caso qualquer proponente deixe de apresentar a declaração de cumprimento dos
requisitos de habilitação poderá assinar tal declaração disponibilizada na sessão pela
Pregoeira.
4.6.2 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
4.6.3 As empresas licitantes que optarem em enviar envelopes (correio ou protocolo antes
da sessão) para a sessão deverão, obrigatoriamente, apresentar fora dos envelopes de
habilitação e proposta financeira os documentos inerentes ao credenciamento, sob pena
de serem consideradas descredenciadas e não participarem da sessão.
5. PROPOSTAS COMERCIAIS:
5.1 – A Proposta Comercial deverá ser preferencialmente, digitada ou impressa, em
língua portuguesa, e entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. Suas
folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, devendo
constar:
a) Razão social completa da licitante e número de inscrição no CNPJ/MF, que serão os
mesmos constantes da documentação de habilitação e das faturas apresentadas por
ocasião dos pagamentos, caso seja vencedora do certame;
b) Menor Preço por item.
c) Prazo - 12 meses, e
d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 3º, da Lei n.º 8.666/93.
5.2 - Deverão ser observados pelos licitantes todos os itens constantes no termo de
referência anexo a este edital.
5.3 – Caso haja omissão dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia
dos serviços e da validade da proposta, mencionadas nas alíneas “e” e “f”, serão
considerados os prazos estipulados neste edital.
5.4 – Os preços unitários deverão ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais.
O preço total da proposta deverá ser expresso tanto em algarismos como por extenso.
5.5 – A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo
desistência ultrapassada a fase de habilitação, segundo os termos do artigo 43, § 6º, da
Lei nº 8.666/93.
6. HABILITAÇÃO:
6.1 Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:
6.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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6.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
6.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
6.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.1.5 Os documentos relacionados acima não precisarão constar do envelope
“Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste
Pregão. Se as alterações do contrato social, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas
num só documento, devidamente registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação
do contrato social consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas as
alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão original
acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente.
6.2 Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:
6.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
6.2.2 Prova de regularidade com a fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.
6.2.3 Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal;
6.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e
Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
respectivamente, em conjunto, nos termos da IN RFB n.º 734/2007 e do Decreto n.º
6.1037/2007). A certidão conjunta PGFN/RFB será emitida em nome do estabelecimento
matriz, ficando condicionada à regularidade fiscal de todos os estabelecimentos filiais,
conforme disposto no §1º do art. 1º da IN/RFB n.º 734/2007 e Prova de regularidade com
o INSS, (certidão conjunta).
6.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou positiva com efeito de negativa.
6.3 Da habilitação de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
6.3.1 A comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
6.3.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.3.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondente ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação,
prorrogáveis por igual período, a critério da administração pública. Entende-se por
tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
6.3.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93,
sendo facultado a Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
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classificação, nos termos do item 7, ou submeter o processo à Autoridade Competente
para revogação.
6.4 Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.4.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, de acordo com o
inciso II do artigo 31 da Lei Federal 8.666/93.
6.5 OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO:
6.5.1 Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula serão apresentados para
fins de habilitação, declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para
licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal; e declaração de que a empresa não possui trabalhadores
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na
forma da Lei. As declarações obedecerão aos modelos a seguir:
DECLARAÇÃO
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as
penas da lei, que, até a presente data, a empresa não se acha declarada inidônea para
licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, e inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo
licitatório Nº 067/2021, pregão nº 043/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
Data e local
____________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO
A empresa..............................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as
penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei, processo licitatório Nº 067/2021, pregão
nº 043/2021.
Data e local
_____________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal.
6.6.2 Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame,
sendo desconsiderados todos os outros, mesmo que estejam com a validade expirada.
6.7 O Certificado de Registro cadastral – CRC emitido pela Prefeitura Municipal de
LEANDRO FERREIRA/MG, juntamente com o mapa de acompanhamento de validade
devidamente assinado pelo Presidente ou membro da Comissão de Licitação, e com
validade em vigor, substitui todos os documentos exigidos nos itens anteriores deste
edital para habilitação, porém deverão ser apresentados os outros documentos, que não
constem no CRC.
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6.8 A comprovação da habilitação jurídica obedecerá ao estabelecido neste edital e
demais normas legais aplicáveis. Em atendimento a Lei Complementar 123/2006, deve
ser observado o disposto no item 7.5.9 deste edital.
6.9 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
6.9.1 se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
6.9.2 se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
6.9.3 se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
6.9.4 serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitido somente em nome da matriz.
7. SESSÃO DO PREGÃO:
7.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, a pregoeira procederá à abertura dos envelopes de proposta
comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema e comunicando a todos os licitantes
sobre as declarações da Lei Complementar 123/06.
7.2 Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a pregoeira
declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances, oportunidade em que não mais
aceitará novos proponentes.
7.3 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
7.3.1 Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando
o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
7.3.2 O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.
7.3.3 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior,
a pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que
sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.
7.4 LANCES VERBAIS
7.4.1 Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para
disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a
partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
7.4.1.1 Os lances deverão ser formulados por item ou lote quando for o caso, em valores
distintos e decrescentes, inferior à proposta de menor preço, observada a redução
mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do pregão, aplicável inclusive em
relação ao primeiro.
7.4.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
7.4.3 Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
7.4.4 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e
que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser
aceita.
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7.4.5 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem
empatadas, o sistema classificará os licitantes em ordem alfabética para definir a ordem
de apresentação dos lances.
7.5 JULGAMENTO
7.5.1 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor
preço por item.
7.5.2 O objeto contemplado neste Edital será contratado com apenas uma empresa.
7.5.3 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO, que atenda às especificações do
Termo de Referência.
7.5.4 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
caberá a pregoeira, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito
de sua aceitabilidade.
7.5.5 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou
a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital.
7.5.6 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital para habilitação,
o licitante será declarado vencedor.
7.5.7 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências da
habilitação, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
7.5.8 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a pregoeira deverá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor preço.
7.5.9 Atendendo aos termos da Lei Complementar nº123/2006, de 14/12/2006, após a
etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério
de desempate, preferência de contratação para empresas enquadradas na definição de
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada.
7.5.10 Para efeito do disposto no subitem 7.5.9, ocorrendo empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
7.5.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão;
7.5.10.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma de subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 7.5.9, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
7.5.10.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
7.5.9, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
7.5.10.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.5.9, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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7.5.10.5 O disposto no subitem 7.5.9 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresas ou empresas de pequeno porte.
7.5.10.6 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento
em caso de empate, conforme disposto neste item, será verificada a conformidade entre
menor lance e o valor estimado para a contratação.
7.5.10.7 Caso não sejam apresentadas lances, serão verificadas a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação, e a ocorrência mencionada
no item 7.5.9.
7.5.11 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela
pregoeira, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão e demais
pessoas presentes.
8 RECURSOS:
8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3
(três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
8.2 Os recursos e razões deverão ser protocolados no setor específico, Praça Bom
Despacho – 50, Centro, LEANDRO FERREIRA – MG.
8.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da
lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos
8.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do
direito de recurso.
8.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis pela
Administração.
8.7 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste
órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.
8.8 Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao
pregão, a pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens,
os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retêlos até o aceite do produto pelo Setor Requisitante.
8.9 O recurso contendo as razões e contrarrazões deverá ser protocolado no setor
especifico da Prefeitura no seguinte endereço: Praça Bom Despacho, nº 50, Centro,
LEANDRO FERREIRA/MG.
9 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
9.1 Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, com a indicação do
licitante vencedor, a pregoeira adjudicará a este o objeto da licitação.
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9.2 Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do
artigo 3º da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
10 DA ATA DE REGISTRO:
10.1 Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar a ata de
registro, conforme minuta em anexo, se for o caso.
10.2 O prazo para retirada do instrumento de contrato ou instrumento equivalente e
devolução do mesmo assinado é ÚNICO e de 02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento
da convocação acima referida, sob pena de decadência do direito na forma do art. 64, §
2º, Lei 8.666/93.
10.3 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar a ata de registro e na entrega da mercadoria.
10.4 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da ata de
registro, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.
10.5 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da ata de registro ou
instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
10.6 Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de
registro, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste
edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas.
10.7 Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem
de classificação nesta licitação.
10.8 O Município de LEANDRO FERREIRA poderá nas mesmas condições contratuais,
realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, e
suas alterações.
10.9 A rescisão contratual dar-se-á nos casos dispostos nos artigo 77 e 78 da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.
11 CONDIÇÕES DA ENTREGA
O compromisso da entrega do objeto só estará caracterizado após o recebimento da
ORDEM DE FORNECIMENTO ou instrumento equivalente, devidamente emitido pelo
Departamento Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas, requisitante, que deverá
conter obrigatoriamente: número da at de registro, número da Nota de Empenho,
quantidade e especificação técnica do material solicitado, local de entrega e assinatura do
responsável pela Unidade requisitante.
O prazo máximo para programação de entrega do objeto será de 03 (Três) dias úteis,
contando a partir do dia seguinte a data do recebimento da ORDEM DE
FORNECIMENTO ou INSTRUMENTO EQUIVALENTE.
12 DO PAGAMENTO:
12.1 A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser apresentada em 02(duas) vias, na
Seção de Compras da Prefeitura Municipal de LEANDRO FERREIRA, juntamente com
autorização do Departamento requisitante;
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12.2 O Município de LEANDRO FERREIRA efetuará o pagamento em até (30) trinta dias
após a emissão das Notas fiscais.
12.3 O licitante vencedor deverá entregar junto com a Nota Fiscal/Fatura ou documento
equivalente a Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa
Econômica Federal e a Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova
equivalente que comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social; em
dia.
13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a
Administração Pública Municipal serão aplicados às sanções previstas no art. 87 da Lei
Federal n.º 8.666, de 1993, e suas alterações, obedecidos os seguintes critérios:
13.1.1 advertência - utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o
descumprimento da Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras
obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de
correção;
13.1.2 multa - deverá ser prevista no instrumento convocatório, observados os seguintes
limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total
do objeto;
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total do objeto contratado, não entregue, no caso
de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de
empenho ou documento correspondente;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado, na hipótese da
contratada injustificadamente, desistir da execução do contrato ou der causa à sua
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento deste termo, quando o
Município, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade
superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
13.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo definido no art. 87, inciso III, da Lei Federal n.º
8.666/1993 e suas alterações;
13.1.4 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
13.2 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação,
pela autoridade competente expressamente nomeado no instrumento convocatório.
13.3 A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções
restritivas de direitos, constantes deste Edital.
13.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou
não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
13.5- A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração
Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
13.5.1 Retardarem a execução do pregão;
13.5.2 Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
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13.5.3 Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
13.6 A empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, não esta
isenta das sanções previstas no art.81 da Lei Federal nº 8.666/93 se:
13.6.1 Não regularizar a documentação, no prazo de 05(cinco) dias úteis.
14 DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.
14.2 A empresa vencedora não será responsabilizar pelo transporte e/ou seus custos, do
objeto licitado, uma vez que será do Município de Leandro Ferreira.
14.3 Caberá ao Município de LEANDRO FERREIRA, através de sua unidade de compras,
proceder à atualização dos dados dos fornecedores constantes do Cadastro Geral de
Fornecedores sob a sua responsabilidade:
14.3.1 A atualização deverá ocorrer sempre que houver modificação das situações de fato
enunciadas nos documentos que integram o cadastro e, nas hipóteses de certidões,
quando expirado seu prazo de validade.
14.3.2 Caberá ao licitante interessado fornecer, quando solicitado pela Prefeitura
Municipal de LEANDRO FERREIRA, os documentos necessários à atualização a que se
refere o item anterior, quando tal providência não puder ser cumprida de ofício.
14.3.3 O Município de LEANDRO FERREIRA deverá aproveitar os documentos
apresentados pelos licitantes interessados em processos licitatórios para promover a
atualização do cadastro.
14.4 Será dada vista aos licitantes interessados tanto das propostas comerciais como dos
documentos de habilitação apresentados na sessão.
14.5 É facultado à pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do ofertado, bem como solicitar aos Órgãos competentes, a elaboração de
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
14.6 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do
pregão.
14.7 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme
previsto no caput, respectivos incisos e parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
14.8 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto
deste pregão.
14.9 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em
parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente comprovado.
14.10 A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação.
14.11 A dotação orçamentária específica para acobertar as despesas deste Pregão estão
prevista no presente exercício nas rubricas nºs:
02.04.01.04.122.7007.2223-3.3.90.30-00- ficha 326
02.05.01.26.782.7006.2218 -3.3.90.30-00 – ficha 359
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14.12 O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e adquiridos na Prefeitura
Municipal de LEANDRO FERREIRA à Praça – Bom Despacho, nº 50, Centro – LEANDRO
FERREIRA/MG, solicitado pelo e-mail licitacao@leandroferreira.mg.gov.br ou retirado no
site www.leandroferreira.mg.gov.br .
14.13 As Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo
Departamento de Licitações e Contratos de LEANDRO FERREIRA, no horário de 08:00
às 16:00 horas (segunda a sexta feira), pelo fone/fax (37) 3277.1331
14.14 Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão, que poderão ser enviados via endereço eletrônico, postal, com
aviso de recebimento para comprovação dos prazos estabelecidos para cada ato,
contados da data de postagem. O original deverá ser juntado aos autos do processo
licitatório no prazo de até 2 dias, sob pena de ser julgado intempestivo.
14.15 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão, que deverá ser protocolada no setor específico poderão ser
enviados via endereço eletrônico, postal, com aviso de recebimento para comprovação
dos prazos estabelecidos para cada ato, contados da data de postagem. O original deverá
ser juntado aos autos do processo licitatório no prazo de até 2 dias, sob pena de ser
julgado intempestivo.
14.16 Caberá a Pregoeira decidir a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
14.17 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para
realização do certame.
14.18 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por
servidor da Administração Municipal de LEANDRO FERREIRA, ou ainda por publicação
em órgão da imprensa oficial. Todos os documentos (cópias Xerox) que vierem para
autenticação por servidor público, deverão vir acompanhadas de seus originais para
averiguação de sua autenticidade.
14.19 Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de referência.
Anexo II - Minuta da ata de registro de preços;
14.20 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Pitangui/MG,
para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Município de LEANDRO FERREIRA/MG, 17 de novembro de 2021.

__________________________

__________________________

Denilce Elaine Ribeiro

Elder Corrêa Freitas

Pregoeira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Visto e aprovado:
Euler Almeida Lacerda
OAB: 150.654
Assessor Jurídico
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº - 067/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº - 043/2021
REGISTRO DE PREÇO Nº - 0037/2021
I – OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças para os
maquinários pesados (RETRO ESCAVADEIRA RK406 COM MOTOR MWM SÉRIE 10
E PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 C), para atender as necessidades do
Departamento Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas do Município de Leandro
Ferreira/MG.
II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Reposição de peças dos maquinários da frota municipal.
III – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO:
PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA RK406 COM MOTOR MWM SERIE 10
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

QTDE

AQUISIÇÃO
01

Filtro de ar primário

Unidade

06

02

Filtro de ar secundário

Unidade

06

03

Filtro de óleo de motor

Unidade

06

04

Filtro diesel

Unidade

06

05

Filtro diesel separador de água

Unidade

06

06

Filtro de óleo hidráulico

Unidade

06

07

Filtro de óleo de transmissão

Unidade

06

08

Borda soldável da caçamba
dianteira

Unidade

04

09

Borda cortante da caçamba
dianteira

Unidade

04

10

Parafuso da borda

Unidade

40

11

Porca de parafuso da borda

Unidade

40

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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12

Lamina corte frontal

Unidade

04

13

Lamina de corte direita

Unidade

04

14

Lamina de corte esquerda

Unidade

04

15

Dente central

Unidade

20

16

Dente direito

Unidade

10

17

Dente esquerdo

Unidade

10

18

Parafuso dos dentes

Unidade

32

19

Porca dos parafusos

Unidade

32

20

Para-brisa

Unidade

02

21

Cruzeta do cardã

Unidade

06

22

Bomba de óleo de transmissão

Unidade

01

23

Kit auto ajuste do freio traseiro Unidade

02

24

Disco de atrito

Unidade

04

25

Placa separadora

Unidade

02

26

Anel quadrado

Unidade

04

27

Articulação da direção

Unidade

04

28

Barra da direção

Unidade

04

29

Cilindro completo

Unidade

01

30

Pino rei superior

Unidade

02

31

Pino rei inferior

Unidade

02

32

Rolamento roda dianteira

Unidade

02

33

Retentor de cubo

Unidade

02

34

Rolamento

Unidade

02

35

Anel

Unidade

02

36

Cubo trava lança

Unidade

02

37

Parafuso de roda traseira

Unidade

20

38

Parafuso da roda dianteira

Unidade

20

39

Acento do operador

Unidade

01
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40

Bomba d’água

Unidade

02

41

Bomba de transferência

Unidade

02

42

Bomba hidráulica

Unidade

01

43

Válvula termostática

Unidade

02

PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12C

ITEM

CODIGO

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE
AQUISIÇÃO

QTDE

44

75313722

FILTRO

UNIDADE

06

45

75313534

CRUZETA

UNIDADE

04

46

75313650

FLANGE

UNIDADE

02

47

75313651

PORCA

UNIDADE

04

48

148896A1

PORCA DE VEDAÇÃO

UNIDADE

04

49

148897A1

CONJUNTO DEROLAMENTO

UNIDADE

02

50

148905A1

DISCO

UNIDADE

10

51

149987A1

FLANGE

UNIDADE

02

52

148931A1

PORCA

UNIDADE

04

53

148930A1

O-RING

UNIDADE

02

54

148936A1

CONJUNTO DE ROLAMENTO

UNIDADE

02

55

148925A1

CALÇO DE AFINAÇÃO

UNIDADE

02

56

148923A1

CALÇO DE AFINAÇÃO

UNIDADE

02

57

148922A1

CALÇA DE AFINAÇÃO

UNIDADE

06

58

148904A1

KIT D REVISÃO DO MOTOR

UNIDADE

01

59

148903A1

DISCO

UNIDADE

08

60

148940A1

VEDAÇÃO

UNIDADE

04

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL
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61

148941A1

CONJUNTO DE ROLAMENTO

UNIDADE

06

62

148944A1

O-RING

UNIDADE

04

63

71100468

SEMI-EIXO

UNIDADE

02

64

148947A1

ENGRENAGEM

UNIDADE

06

65

148959A1

MOLA

UNIDADE

06

66

148958A1

PARAFUSO

UNIDADE

06

67

87442581

DISCO DE FREIO

UNIDADE

04

68

148964A1

O-RING

UNIDADE

12

69

148965A1

ANEL

UNIDADE

12

70

148966A1

EM BOLO

UNIDADE

12

71

75213131

FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO

UNIDADE

06

72

75213122

ANEL DE PRESSÃO

UNIDADE

06

73

75285241

JUNTA

UNIDADE

02

74

75247063

FILTRO DE AR

UNIDADE

06

75

75247062

FILTRO DE AR

UNIDADE

06

76

75285228

FILTRO

UNIDADE

06

77

75237360

CORREIA

UNIDADE

04

78

746189

BOMBA

UNIDADE

02

79

75203560

ANEL

UNIDADE

06

80

75204388

FILTRO

UNIDADE

06

81

75204389

COPINHO

UNIDADE

03

82

71101949

FILTRO

UNIDADE

08

83

BORDA DO CAÇAMBA
ADAPITADO DO MICHIGAM

UNIDADE

06

84

DENTE DA CAÇAMBA

UNIDADE

48

85

PARAFUSO

UNIDADE

88

86

PORCA

UNIDADE

88
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87

D31954

ANEL

UNIDADES

08

88

148985A1

PRISIONEIRO

UNIDADE

24

89

147496A1

PORCA

UNIDADE

24

90

148933A1

VEDAÇÃO

UNIDADE

04

ASSENTO DO OPERADOR

UNIDADE

01

91

IV – DA PESQUISA DE PREÇOS
4.1 Conforme art. Art. 3º da Lei 10.520/2002, inciso III, é facultativo de a
administração divulgar em edital o orçamento como anexo, sendo que os
orçamentos estão na íntegra nos autos do processo licitatório.
V - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
5.1 O critério de julgamento será o de menor preço, desde que observadas às
especificações e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.
VI – DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A
DESPESA
6.1 O desembolso se fará mediante a rubrica da dotação orçamentária nº:
02.04.01.04.122.7007.2223-3.3.90.30-00- ficha 326
02.05.01.26.782.7006.2218 -3.3.90.30-00 – ficha 359, ocorrendo adequação
orçamentária e financeira com o orçamento aprovado para o Órgão, conforme
Estimativa Orçamentária e Financeira, emitida pelas áreas competentes,
devidamente autorizada pelo Sr. Prefeito, juntada aos autos.
VII – RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO
7.1 O Município de Leandro Ferreira, através do Diretor Municipal requisitante
e pela fiscal designada, respectivamente, exercerão a fiscalização e
gerenciamento da ata de registro de preços e registrarão todas as ocorrências
e as deficiências verificadas em relatório cuja cópia será encaminhada à
licitante Detentora, e atestarão no documento fiscal correspondente, a
prestação dos serviços nas condições exigidas, constituindo tal atestação
requisito para a liberação dos pagamentos à contratada.
VIII – PRAZO DE EXECUÇÃO, LOCAL DE ENTREGA, CRITÉRIO DE
ACEITABILIDADE DO OBJETO.
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8.1 O objeto do presente certame será entregue no prazo máximo de 03 (três)
dias após a NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nas condições
apontadas neste Termo de Referência (anexo III) e documentação deste
pregão.
8.2 - Os pedidos deverão ser entregues no Município de Leandro Ferreira,
sendo responsabilidade da detentora todos os gastos com transportes.
8.3 O Município de Leandro Ferreira – MG reserva-se o direito de não receber
os produtos em desacordo com as especificações descritas em anexo, podendo
cancelar a ata ou documento semelhante e aplicar o disposto no art. 24, inciso
XI da Lei Federal 8666/93 e suas alterações.
8.4 A Detentora é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, os
produtos em que se verificarem irregularidades.
8.5 Todas as observações que o licitante precisa saber para ofertar o objeto da
presente licitação estão descritas no Termo de Referência, e nos anexos deste
edital.
8.6 De acordo com a legislação A DETENTORA é obrigado a executar o objeto
de acordo com as especificações designadas no instrumento convocatório.
8.7 Todas as despesas diretas e indiretas, tais como: impostos, taxas,
previdenciárias, correrão por conta da Detentora licitante vencedora.
8.8 Os itens listados no termo de referência, parte integrante deste edital, não
necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são
quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e
posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço. A licitante
para a qual forem adjudicados itens constantes deste termo e for convocada
para a assinatura da ata, obterá apenas o direito e a exclusividade de
fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual.
Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários
que os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o material
constante do termo de referência. O Município de Leandro Ferreira – MG não
se responsabilizará por prejuízos financeiros.
IX – FORMA DE PAGAMENTO
9.1 O Município de Leandro Ferreira efetuará o pagamento com 30 (trinta) dias
após a aprovação do Requisitante, através de crédito em conta bancária
previamente informada, ou mediante pagamento através da Tesouraria
Municipal.
9.2 O licitante vencedor deverá entregar junto com a Nota Fiscal/Fatura ou
documento equivalente a Certificado de Regularidade para com o FGTS,
expedido pela Caixa Econômica Federal e a Certidão Negativa de Débito para
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com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para
com a Seguridade Social em dia.
9.3 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, a nota fiscal será devolvida à contratada e o pagamento ficará
pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o
CONTRATANTE.
X - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO:
10.1 Será de 01 ano após a assinatura da ata de registro de preços.
XI – CONDIÇÕES GERAIS
11.1 Rege-se o objeto deste Termo de Referência pelos preceitos de direito
público, aplicando se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado
com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.

_______________________

_______________________

Denilce Elaine Ribeiro

Elder Corrêa Freitas

Pregoeira

Prefeito Municipal
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2021

No dia ___ do mês de XXXXX de 2021, na Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira, foi
registrado o preço da empresa abaixo identificada, para registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para aquisição de peças para os maquinários
pesados (RETRO ESCAVADEIRA
CARREGADEIRA

RK406 COM MOTOR

MWM SÉRIE 10

E PÁ

NEW HOLLAND 12 C), para atender as necessidades do

Departamento Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas do Município de
Leandro Ferreira/MG, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão nº
043/2021 para o Sistema de Registro de Preços. As especificações técnicas constantes
do Processo Administrativo nº 067/2021, assim como os termos da proposta, integram
esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, independentemente de transcrição, e segundo as
clausulas seguintes.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA, inscrito no CNPJ sob o nº
18.315.218/0001-09, com sede à Praça Bom Despacho, nº 50, Centro; neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Elder Correa de Freitas, portador da Carteira de
Identidade nº MG-1.411.997, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº
201.794.566-87, residente em Leandro Ferreira/MG.
CLAUSULA 1 – DA VIGÊNCIA
1.1 – A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá a vigência de 12 (doze) meses
após a sua assinatura.
CLAUSULA 2 – DOS PREÇOS
2.1 – A Gerencia de registro de preços do Município de Leandro Ferreira monitora,
periodicamente, o preço dos produtos avaliara constantemente o mercado e poderá rever
os preços registrados a qualquer tempo em decorrência da redução daqueles praticados
no mercado ou de fato que eleve os custos dos materiais registrados;
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2.2 – A GRP do Município de Leandro Ferreira convocara o fornecedor para negociar os
preços registrados e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço
registro estiver acima do preço de mercado.
2.2.1 – Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aqueles praticados no mercado, mantendo-se a diferença porcentual apurada entre o
valor originalmente constante na proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à
época do registro, mantendo-se o equilíbrio econômico- financeiro;
2.2.2 – Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido.
2.3 – Antes de receber o pedido e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá
ser liberado do compromisso assumido, caso comprove, mediante requerimento
fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matériasprimas, lista de preços de fabricantes etc.), que não poderá cumprir as obrigações
assumidas devido à superioridade do preço de mercado em relação ao preço registrado;
2.3.1 – não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, em determinado
item, a pregoeira poderá convocar os demais fornecedores classificados nas mesmas
condições ou revogar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2.4 – As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio
da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.
EMPRESA VENCEDORA:
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
MARCA
QUANT.
TOTAL
PREÇO UNITARIO REGISTRADO
PREÇO
TOTAL
CLAUSULA 3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
3.1 – Poderá utilizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia do Município de
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Leandro Ferreira e anuência da empresa detentora, desde que devidamente comprovada
à vantagem, e respeitadas no que couberem as regras contidas na Lei Federal nº 8.
666/93;
CLAUSULA 4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada, a pedido da detentora,
nos seguintes casos:
4.1.1 – A detentora comprovar que está impossibilitada de cumprir as exigências da ata
devido à ocorrência de caso fortuito ou força maior;
4.1.2 – seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível, em função da
elevação dos preços de mercado dos materiais.
4.2 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será cancelada pela Administração nos
seguintes casos:
4.2.1 – A detentora descumprir as obrigações assumidas;
4.2.2 – A detentora não confirmar o recebimento da respectiva nota de empenho, no
prazo estabelecido neste edital, sem justificativa aceitável;
4.2.3 – A detentora der causa á rescisão da contratação decorrente do registro de preços;
4.2.4 – A detentora não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
4.2.5- por razões de interesse publico devidamente demonstradas pela Administração.
4.3 – O cancelamento da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas hipóteses
previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho
do Chefe Administrativo do Município de Leandro Ferreira.
CLAUSULA 5 – DO PAGAMENTO
5.1 – Pela perfeita entrega do objeto licitado, o Município de Leandro Ferreira efetuará o
pagamento a detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em até 30 (trinta) dias após
a apresentação da nota fiscal/faturado devidamente descriminado, que será conferida e
atestada pela unidade responsável, por meio de depósito na contracorrente indicada na
proposta através de ordem bancaria, e após comprovação de sua regularidade fiscal
mediante consulta ao CRC;
CLAUSULA 6 - DAS PENALIDADES
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6.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a
Administração Pública Municipal serão aplicados às sanções previstas no art. 87 da Lei
Federal n.º 8.666, de 1993, e suas alterações, obedecidos os seguintes critérios:
6.1.1 advertência - utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o
descumprimento da Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras
obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção
6.1.2 multa - deverá ser prevista no instrumento convocatório, observados os seguintes
limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total
do objeto;
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total do objeto contratado, não entregue, no caso
de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de
empenho ou documento correspondente;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado, na hipótese da
contratada injustificadamente, desistir da execução do contrato ou der causa à sua
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento deste termo, quando o
Município, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade
superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
6.2.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo definido no art. 87, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/1993 e
suas alterações;
6.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
6.2.5 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação,
pela autoridade competente expressamente nomeado no instrumento convocatório.
6.2.6 A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções
restritivas de direitos, constantes deste Edital.
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6.2.7 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou
não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
6.2.8 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração
Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
Retardarem a execução do pregão;
Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
6.2.9 A empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, não
esta isenta das sanções previstas no art.81 da Lei Federal nº 8.666/93 se:
Não regularizar a documentação, no prazo de 05(cinco) dias úteis.
CLAUSULA 7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 – As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de
Dotações Orçamentárias de nºs:
02.04.01.04.122.7007.2223-3.3.90.30-00 – ficha 326
02.05.01.26.782.7006.2218 -3.3.90.30-00 – ficha 359
CLAUSULA 8 – DO PREÇO
8.1 – Pela prestação dos objetos, o Município de Leandro Ferreira pagará à detentora a
importância indicada como preço unitário do item constante nesta ATA DE REGISTRO
DE PREÇO resultante do edital do Pregão n º 043/2021, multiplicada pela quantidade de
produtos adquiridos indicados na requisição ou nota de empenho.
CLAUSULA 9 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1 – O compromisso da execução dos serviços só estará caracterizado após o
recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO ou instrumento equivalente, devidamente
emitido pelo Departamento Municipal de Transportes Rodoviários, requisitante, que
deverá conter obrigatoriamente: número do Termo de Contrato, número da Nota de
Empenho, quantidade e especificação técnica do material solicitado, local de entrega e
assinatura do responsável pela Unidade requisitante.
CLAUSULA 10 – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
10.1 - Será de responsabilidade da detentora o fornecimento do(s) produto(s) por meio
desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas condições constantes do edital do Pregão
nº 0043/2021 e de todas aquelas oferecidas em sua proposta;
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10.2 – Constituirão ainda obrigações da detentora desta ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
10.2.1 – fornecer os produtos em escrita conformidade com o ANEXO I do edital e
adequadamente acondicionados;
10.2.2 – fornecer os produtos no endereço e horário indicado no edital, sem que isso
implique a majoração dos preços constantes da proposta ou cobrança de taxas;
10.2.3 – comunicar ao Município de Leandro Ferreira qualquer modificação em seu
endereço, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço
constante nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
10.2.4 – manter, durante a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para
contratação, conforme determina o art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº - 8.666/93;
10.2.6 – Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que
incidam ou venham a incidir sobre a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou
decorrentes de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do beneficiário.
CLAUSULA 11 – DA RESCISÃO
11.1 – A inexecução total ou parcial da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
enseja rescisão do objeto, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, mediante a formalização e assegurados o contraditório e a ampla defesa;
11.1.1 – Constituem motivos para a rescisão do objeto:
I – inadimplemento do beneficiário desta ATA DE REGISTO DE PREÇOS, caracterizado
nas seguintes hipóteses:
a) não cumprimento ou comprimento irregular de clausulas desta ata, especificações,
projetos ou prazos;
b) subcontratação total ou parcial, associação do beneficiário desta ata com outrem,
cessão ou transferência total;
c) cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do §1 do art.67 da Lei
Federal n 8.666/93;
d) desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assim como a de seus
superiores;
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e) descumprimento do disposto no art.7, XXXIII, da Constituição Federal, sem prejuízos
das sanções penais cabíveis;
f) a decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade;
h) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato.
II – razão de interesses pública, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada ao
Município de Leandro Ferreira e exaradas no processo administrativo a que se refere esta
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
III – ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos
da execução do objeto oriundo desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
11.1.2 – No caso de rescisão do objeto, sem culpa da detentora desta ata, caberá a esta
o valor referente à execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS até a data da
dissolução do vinculo contratual, conforme disposto no art. 79, 2, inciso II, da Lei Federal
n º 8.666/93.
CLAUSULA 12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - E eleito o foro da Comarca de Pitangui, o competente para dirimir eventuais
legítimos decorrentes da contratação;
12.2 – Aplica-se a execução do objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO e, em
especial aos casos omissos, a Lei Federal n 8.666/93 e alterações, bem como, no que
couber, a legislação aplicável ao caso concreto.
Leandro Ferreira, de de 2021.
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