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AQUISICAO DE VEICULO PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE
ENSINO
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O
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60.000,0000
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DO PRODUTO
60.000.00
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Ç

ASSINA
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DATA DA APROVACAO
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SOLICITAÇÃO(OBJETO)

Aqusição de veículo automotor zero quilômetro paa a Autarquia Municipal de Ensino de
Poços de Caldas, com as seguintes características mínimas:
- Veículo automotor tipo sedan, - 5 (cinco) lugares, incluindo o motorista, - 5 (cinco)
portas, - motorização mínima 1.5 cv, - bicombustível, - direção assistida (ou hidráulica ou
elétrica, ou eletro hidráulica ou eletro assistida ou similar), - ar condicionado, - vidros e
travas elétricas, - air bags, freios ABS e com todos os acessórios que atendam o Código
Nacional de Trânsito, - transmissão manual, de, no mínimo, 5 velocidades, - pneus R14,
no mínimo, - capacidade mínima do porta-malas: 440 litros, - cor prata.

- Entrega em até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de fornecimento.
- Pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

com fulcro na Lei
Federal n° 10520/2002,
Modalidade: Pregão Presencial
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 8.243/05, pela Lei Complementar n° 123/061,
aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93.

Julgamento : menor preço unitário
Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do
objeto, através de pagamento de boleto ou transferência bancária.
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Poços de Caldas, 03 de março de 2020.
JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇAO

Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino possui um veículo oficial
utilizado para serviços dentro do Município e também para viagens a serviço da AME,
com ano de fabricação em 2011.
Considerando que este veículo já está com milhares de quilômetros rodados e tem
apresentado necessidade de manutenções constantes nos últimos tempos
Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino tem a intenção de adquirir um
veículo novo, com menor custo de manutenção, visando economia para a Instituição.
Considerando que após análises, verificou-se as disponibilidades orçamentárias e
financeiras nas rubricas de equipamentos permanentes da Autarquia, conforme Lei
Complementar Federal n° 101 de 04/05/2000, especialmente, art. 16, II. que suportam tal
aquisição.
Considerando que para tal aquisição, a Autarquia deverá realizar licitação na
modalidade Pregão Presencial, buscando a oferta mais vantajosa.
Autorizo 0 processo de compras para aquisição de um veículo automotor zero
quilômetro para a Autarquia Municipal de Ensino, conforme especificações e demais
documentos que acompanham este processo.

ProPT^ci de Moraes
Diretora Executiva - AME
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PARECER Proc.011 /2020- Jur/AME
Destinatário: lima Sra. Prof.^ NANCI DE MORAES
DD. Diretora Executiva-AME

Ementa
Analise de minuta de edital e justificativa. Processo de Compra na forma de
aquisição de veículo automotor zero quilômetro, Licitação na modalidade
pregão presencial de material permanente, pelo menor preço. Exigência em
razão de observância nos princípios de economicidade, isonomia, legalidade,
eficiência, moralidade, para a AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO DE
POÇOS DE CALDAS- AME. Situação caracterizada. Art. 22, inc. I da Lei
Federal n° 8.666/93com ulteriores modificações. Lei 8.243/05 e Lei
Complementar 123/06 admissibilidade prevista na Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002.

Vistos, etc.
Trata-se de consulta jurídica, por meio da qual a Sra. Diretora Executiva da
Autarquia Municipal de Ensino- AME solicita parecer jurídico acerca de compra de material
permanente na forma de aquisição de Veículo, zero quilômetro , com menor custo de manutenção,
visando economia para a Instituição, com base no principio da economicidade, face a responsabilidade
de administrar, zelar, manter o patrimomio permanente desta Instituição. Processo de compras pela
modalidade PREGÃO presencial, pelo que se segue:
Uma vez que a AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO - AME tem como
objetivo neste momento a aquisição de um veiculo que se faz necessário, considerando que a Instituição
possui um único veiculo, ano de fabricação 2011, e uma vez que este está em constante utilização a
serviço desta Autarquia dentro do Município e em viagens, assim uma vez que se trata de veiculo com
milhares de quilômetros rodados, por consequente necessitando de intenso cuidado, trazendo um alto
custo para sua manutenção, verificou-se de acordo com o Gestor considerando que após análises,
verificou-se as disponibilidades orçamentárias e financeiras nas rubricas de equipamentos permanentes
da Autarquia, conforme Lei Complementar Federal n° 101 de 04/05/2000, especialmente o art. 16, II, que
suportam tal aquisição, sendo este a melhor opção quanto ao principio da economicidade., ainda cabe
colocar que é de máxima importância aclarar que a análise neste parecer se restringe a verificação dos
requisitos formais para deflagração do Processo Administrativo Licitatório, bem como, da análise da
minuta de edital e seus anexos. Destaca-se ainda que a análise seja restrita aos pontos jurídicos, estando
excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários

Vale registrar que a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000,
denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, com a finalidade de reduzir o déficit público, estabilizar a economia e
Autarquia Municipal de Ensino -AME
Rua Minas Gerais, n® 667,7S,701, Centro, Poços de Caldas, MG.
CEP 37701 004 - Telefone 35 37143004
autarquiadeensino@gmail.com
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controlar os gastos governamentais. Nesse sentido, o art. 16 da LRF dispõe que a criação, expansão ou
aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, que deverá ser
acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro e da declaração do ordenador da
despesa, informando que aquela despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO). Dessa forma, o art. 16, em seu inciso II, passou a exigir do ordenador de despesa
mais rigor no acompanhamento do aumento da despesa, atribuindo-lhe maior responsabilidade, uma vez
que ele terá de declarar se o gasto está de acordo com os objetivos e metas do PPA e da LDO e se tem
dotação específica e suficiente no orçamento corrente, como denota do processo em questão.
Assim, com base no disposto no inciso II, do art. 16, traz-se a questão
quanto a declaração do ordenador de despesa, pode-se colocar que é obrigatória para a contratação de
quaisquer despesas e principalmente aquelas que se tratar de aumento de despesas que poderão
impactar o orçamento. Objetiva-se, salientar a importância da declaração de adequação orçamentáriofinanceira no controle do aumento das despesas públicas e mostrar da importância da LRF como
instrumento para auxiliar os administradores na gestão da despesa pública.
A aplicabilidade da eficiência e da economicidade nas ações do Estado foi
levada mais a sério após a chamada reforma administrativa, ocorrida com a Emenda Constitucional n° 19
de 1998. O processo neoliberal na economia mundial, a globalização, a crise do Estado na década de 80
foram fatores que contribuíram para uma nova visualização do sistema. O aparelho do Estado deveria,
pois, encontrar em si mesmo um fim mais imediato, mais funcional, em busca de uma eficiência que, se
não alcançada.
Ao Analisarmos a elaboração deste procedimento de aquisição verificamos
que este vai ao encontro de metas estratégicas traçadas por esta Autarquia. Este traz uma abordagem
diferenciada, visando a valoração do patrimônio aliada a eficiência, economicidade nas ações, pelo que
se iniciou o processo de compra do respectivo material permanente, pelo que segue a justificativa da
gestora que passa a ser parte integrante deste parecer;

‘A

Assessoria Jurídica - AME
JUSTIFICATIVA

Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino possui um veiculo
oficiai utilizado para serviços dentro do Município e também para
viagens a serviço da AME, com ano de fabricação em 2011.
Considerando que este veículo já está com milhares de quilômetros
rodados e tem apresentado necessidade de manutenções constantes
nos últimos tempos
Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino tem a intenção de
adquirir um veículo novo, com menor custo de manutenção, visando
economia para a Instituição.
Considerando que após análises, verificou-se as disponibilidades
orçamentárias e financeiras nas rubricas de equipamentos
Autarquia Municipal de Ensino -AME
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permanentes da Autarquia, conforme Lei Complementar Federal n°
101 de 04/05/2000, especiaimente, art. 16, II. que suportam tal
aquisição.
Considerando que para tal aquisição, a Autarquia deverá realizar
licitação na modalidade Pregão Presencial, buscando a oferta mais
vantajosa.
Autorizo 0 processo de compras para aquisição de um veiculo
automotor zero quilômetro para a Autarquia Municipal de Ensino,
conforme especificações e demais documentos que acompanham
este processo.

Atenciosamente,
Prof. NANCI DE MORAES
Diretora Executiva - AME"

Vejamos
Cuida-se de consulta jurídica por meio da qual a Sra. Diretora Executiva da
Autarquia Municipal de Ensino- AME solicita emissão de parecer desta Assessoria Jurídica acerca da
possibilidade do processo de compra, por licitação na modalidade Pregão para compras de materiais
descritos em edital próprio para fins de atendimento a necessidade iminente colocada pela Gestora da
Autarquia Municipal de Ensino - AME, que requer análise acerca da regularidade jurídico-formal do
procedimento do Pregão Presencial pelo melhor Preço por Item - Edital 001/2020 (Proc.011-AME/2020),
visando a compra de veículo zero com as características mínimas, contidas na solicitação (Objeto)
contido no Edital de n°001/2020 em seu Anexo I- Descrição do Objeto - Termo de Referência, sendo
01(um) Veículo Auto Motor tipo Sedan, 05(cinco Lugares) incluindo o motorista, 05 (cinco)Portas,
motorização mínima 1.5 cv, bicombustível, direção assistida(ou hidráulica, ou elétrica, ou eletro hidráulica,
ou eletro assistida, ou similar), ar condicionado,vidros e travas elétricas, Air Bags, freios ABS e com todos
os acessórios que atendam o Código Nacional de Transito, transmissão manual, de no mínimo 05(cinco)
velocidades, pneus R14, no mínimo, capacidade mínima do porta malas de 440 litros, cor prata,
contratação de empresa especiaiizada para aquisição destes Materiais de Mobiliário Permanente , com
vistas a atender às necessidades precípuas desta Instituição.
Quanto à legalidade deste pregão consiste em modalidade de
licitação instituída pela Lei n° 10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nos termos do parágrafo único do art. 1° do referido
diploma legal, são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
Assim a modaiidade pregão é adequada para contratação de
objeto comum, padronizado, simpies, disponível no mercado. Importante frisar que nesta modaiidade
cabe a inversão de fases, assim terá, primeiro, a fase de julgamento das propostas e, em seguida, a
fase habilitatório.
A seleção do vencedor por meio de propostas em iances em
sessão público que ao contrário das demais modalidades, no pregão, a fase de julgamento das
propostas é divida em dois momentos: no primeiro, verifica-se a conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, bem como a seleção da proposta de menor preço
e daquelas que tenham valor de até 10% superior, relativamente, à de menor preço; no segundo.

Autarquia Municipal de Ensino -AME
Rua Minas Gerais, nS 667, 78,701, Centro, Poços de Caldas, MG.
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ocorrem os lances no certame, por meio dos quais se consagrará vencedor o autor do menor lance
apresentado.
A adoção do pregão proporcionará contratações mais eficientes,
seguras, transparentes e econômicas, na medida em que reduzirá o tempo da contratação, além de
buscar o melhor preço por meio de uma maior competitividade. Com mais vantagens e transparência
para a administração tais como:
Agilidade nas contratações com prazo mais curto para publicação do extrato do edital, análise da
documentação exclusivamente do licitante melhor classificado e possibilidade de interposição de recurso
após a decisão final do pregoeiro, a licitação por meio do pregão será mais rápida e menos custosa.
Incremento da competição onde o pregão propicia maior competitividade entre os licitantes, que
podem ofertar lances menores, diminuindo, por conseguinte, os seus preços.
Desburocratização e simplicidade uma vez que só serão analisados os documentos de qualificação
exclusivamente, do licitante vencedor da fase de julgamento de propostas.
Maior transparência, pois o pregão tem seu chamamento publicado na imprensa oficial e na Internet.
Além disso, o pregão é um evento público, em que a escolha da proposta vencedora se dá durante
sessão, na qual os melhores classificados farão seus lances e ainda a utilização de tecnologia da
informação, o pregão poderá ocorrer por meio eletrônico.
As compras e contratações das entidades públicas seguem
obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei, o fundamento principal que reza por esta iniciativa é
0 artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no quai determina que as obras, os serviços,
compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.
A licitação foi 0 meio encontrado pela Administração Pública, para
tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos
órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos
campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a
proposta mais vantajosa às contratações.
Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do
Artigo 37 da CF/1988:
(...)
‘XXI
ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.”
Ainda para regulamentar o exercício dessa atividade foi então
criada a Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios
da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra.

Autarquia Municipal de Ensino -AME
Rua Minas Gerais, n2 667,7-,701, Centro, Poços de Caidas, MG.
CEP 37701 004 - Telefone 35 37143004
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A Lei n° 8.666/93, em seu art. 15, o legislador determina que as compras,
sempre que possível deverão ser processadas através de sistema de registro de preços, que esse deverá
ser precedido de ampla pesquisa de mercado, cujos preços registrados serão publicados trimestralmente
na Imprensa Oficial, bem como previu outras normas gerais sobre o SRP, fixando a sua regulamentação
via Decreto. E nesse ponto, é sabido que cada ente (federal, estadual e municipal) deverá editar o
regulamento próprio, de forma específica. O doutrinador Marçal Justen Filho, na obra "Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos”, da Editora Dialética, 2005, à p. 144, define que Registro de
Preço é um contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos e fornecedores, selecionados
mediante licitação, para contratações sucessivas de bem e serviço previsto no edital pertinente.
É próprio e peculiar pontuar
quanto as empresas denominadas
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), o
estabelecido na Lei Complementar Federal n°. 123, de 14-12-2006. As Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, por ocasião da participação no certame de que trata
0 presente Edital, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o(a) proponente for declarado(a) o vencedor(a) do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
Como previsto na Lei a não-regularização da documentação, no prazo
previsto no edital, implicará decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Artigo 81 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado á Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, em conformidade com o Artigo 72 da Lei
Complementar n° 123, de 14-12-2006 e suas alterações, deverão credenciar-se acrescidas das
expressões “ME” ou ''EPP” à sua firma ou denominação, assim o descumprimento da lei pela proponente
licitante, não acrescendo ao nome credenciado as extensões ME, EPP ou MEI, sem prejuízo das sanções
cabíveis, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a(o) Pregoeira(o) de conceder a referida
proponente, os benefícios da Lei Complementar Federal n°. 123, de 14-12-2006 e suas alterações,
aplicáveis ao certame licitatório.
Cabe frisar que a responsabilidade pela declaração de enquadramento
como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, é
única e exclusiva da proponente licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que
possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.
Em se tratando de Micro empreendedor Individual - MEI, se vencedor do
certame licitatório de que trata o presente Edital, deverá o referido Microempreendedor, para atendimento
das obrigações contratuais decorrentes da licitação de que trata o referido Instrumento Editalício, se for o
caso, proceder á devida adequação de enquadramento/ desenquadramento de acordo com a sua
capacidade de fornecimento/execução, em conformidade com a Lei Complementar Federal n°. 123, de
14-12-2006 e suas alterações.

Autarquia Municipal de Ensino -AME
Rua Minas Gerais, nS 667, 72,701, Centro, Poços de Caldas, MG.
CEP 37701 004 - Telefone 35 37143004
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Considerando a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XX, que
estabelece o dever de licitar de forma, a assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em
obediência aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade.
Nesse mesmo sentido, o art. 3° da Lei n.° 8.666/93, reforça a
observância desses princípios e ainda estabelece que a licitação corresponda a procedimento
administrativo voltado à seleção mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública
e necessária ao atendimento do interesse público, e ainda a vinculação ao instrumento convocatório
estando ambas as partes. Poder Público e Licitante, vinculados a plena observância das regras do edital
,0 qual,fez lei entre as partes.
Art. 32 A licitação destina-se a garantir a observância do
principio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável 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 gue lhes são
correlatos. (Redação dada pela Lein° 12.349, de 2010]
Na Lei Geral do Pregão (Lei n° 10.520/02) se exige que na fase
preparatória do pregão deva se basear na justificativa da necessidade de contratação pela autoridade
competente. Juntamente com a justificativa, o órgão requisitante deverá definir de forma objetiva e
pormenorizada o objeto a ser contratado. Conforme o inciso III do art. 9° do Decreto rf 5450/05, na fase
preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado do seguinte: "(...) III - apresentação de
justificativa da necessidade de contratação".
O § 3° do art. 6“ da Instrução Normativa n° 02/2008 dispõe que a
contratação deverá ser precedida e instruída com plano de trabalho, aprovado pela autoridade máxima do
órgão ou entidade, ou a quem esta delegar competência, e conterá, no mínimo: "(...) I - justificativa da
necessidade dos serviços; (...). o art. 15 do mesmo ato normativo exige que o Projeto Básico ou Termo
de Referência deverá conter: I - a justificativa da necessidade da contratação, dispondo, dentre outros,
sobre: a) motivação da contratação; b) benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação; c)
conexão entre a contratação e o planejamento existente, sempre que possível; d) agrupamento de itens
em lotes, quando houver; e) critérios ambientais adotados, se houver; f) natureza do serviço, se
continuado ou não; g) inexigibilidade ou dispensa de licitação, se for o caso; e h) referências a estudos
preliminares, se houver".
O art. 21 da Instrução Normativa n° 05/2017, referente aos
procedimentos iniciais para a elaboração do planejamento da contratação, determina que referidos
procedimentos consistam, dentre outras atividades, a seguinte: "I - elaboração do documento para
formalização da demanda pelo setor requisitante do serviço, conforme modelo do Anexo II, que
contemple: a) a justificativa da necessidade da contratação explicitando a opção pela terceirização dos
serviços e considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso; (...(".Anexos da IN n° 5/2017
(Atualízado)IN rf 5/2017 - hiperlink Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação
de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta,
Fundações e Autarquias.
A necessidade ou motivação é determinante para a contratação,
sendo instrumento de legalidade e legitimidade do procedimento, cuja ausência ou deficiência poderá
Autarquia Municipal de Ensino -AME
Rua Minas Gerais, ne 667, 75,701, Centro, Poços de Caldas, MG.
CEP 37701 004 - Telefone 35 37143004
autarquiadeensino@gmail.com
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gerar nuiidade. Nota-se que o principio da Transparência e da Legalidade na modalidade Pregão são
incontestáveis, tornam as contratações de bens e serviços comuns pelos órgãos e entidades da
Administração Pública acessíveis a todos.
Neste viés verifica-se a disponibilidade e o desprendimento deste Órgão para a implantação desta
modalidade que se mostra a mais adequada, pois este instituto a cada dia é mais difundido em nosso
cenário administrativo em razão das vantagens que incontestavelmente oferece.
Cabe observar ainda quanto a Habilitação Jurídica e a Regularidade Fiscal nos procedimentos
administrativos para contratação, imprescindível a Administração que tem o dever de verificar estes
requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93, Porém, excepcionalmente, a lei de
regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos
artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1° do art. 32 da Lei 8.666/93,
A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União
nesse sentido:
“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV,
da Lei n° 8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3°,
da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos
de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a
comprovação por parte da empresa contratada de:
Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I,
alinea a, da Lei n° 8.212, de 1991);
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e
Contribuições Federais (SRF-IN n° 80, de 1997); e
Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da
Lei n° 8.036, de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário.
Importante também a nosso sentir que sejam colocadas as
necessárias, essências e regulares práticas do pregoeiro para o bom desenvolvimento dos trabalhos.
Importante ainda expor as considerações do TCU no sentido de que, nos termos da jurisprudência
majoritária do mesmo TCU,"a homologação de procedimento licitatório é ato administrativo que conserva
0 condão de ratificar todos os atos pretéritos praticados, assumindo a responsabilidade integral a
autoridade signatária”. Cabe assim expor o caso que se segue:
A atribuição de responsabilidade à autoridade homologadora derivaria, de um lado, do fato de que
“tendo liberdade relativa para montar suas equipes de trabalho, supõe-se serem de sua confiança os
subordinados colaboradores, cujas falhas são absorvidas sob sua responsabilidade, por culpa in
eligendo". E, de outro, porque "na matéria em comento, sendo processo cuja remessa à Procuradoria
Jurídica havia sido comunicada a um nivel abaixo da linha hierárquica..., muito mais atenção deveria serlhe devotada, especialmente porque as irregularidades seriam facilmente detectadas a partir da análise
da ata do pregão, isoladamente, o que abre ensanchas para a caracterização da culpa in vigilando"
(grifos do relator)..”
Podemos verificar a recomendação à (omissis) no sentido de que
estabeleça critérios para a seleção dos servidores que recebem e atestem bens e serviços, de forma a
evitar que eles exerçam outras atividades incompatíveis, tais como ordenador de despesa, pregoeiro,
membros das comissões de licitação e responsável pelo almoxarifado. (Tribunal de Contas da União, item
9,2,1, TC-009.934/2012-0, Acórdão 38/13 - Plenário).

l
Autarquia Municipal de Ensino-AME
Rua Minas Gerais, ns 667, 75,701, Centro, Poços de Caldas, MG.
CEP 37701 004 - Telefone 35 37143004
autarquiadeensino@gmail.cotn
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E ainda recomendação ao (omissis) no sentido de que:
a) elabore manuais e normas próprios para execução das principais atividades envolvidas na realização
de licitações, contratações diretas (dispensa e inexigibilidade), fiscalização e acompanhamento de
contrato; b) implemente políticas e procedimentos formalizados que estabeleçam a separação entre
funções e atividades consideradas incompatíveis, atentando também para que os servidores
responsáveis pela realização da despesa ou pela solicitação da aquisição/prestação de serviços, não
participem como membros de comissões instituídas para licitar, inclusive pregoeiro e equipe de apoio e
como responsáveis pelo recebimento e atesto de bens e serviços ou de inventários físicos, em obediência
ao princípio da segregação de funções.(Tribunal de Contas da União, itens 9.2.4 e 9.2.6, TC010.126/2012-0, Acórdão 1,543/13 - Plenário).
Passando a eficiência é principio irrefutável como tão bem explicitada
por Niebhur, Jorge de Menezes que nos ensina que
“A eficiência em licitação pública gira em torno de três aspectos
fundamentais: preço, qualidade e celeridade. Do princípio da eficiência, mais
abrangente, decorrem outros principias, entre os quais o do justo preço, da
seletividade e da celeridade. O do justo preço demanda que a administração
não assuma compromissos com preços fora de mercado, especialmente
elevados; o da seletividade requer cuidados com a seleção da proposta
contratada, relacionando-se diretamente com a qualidade do objeto
contratado; o da celeridade significa dizer o tempo que deve-se levar para a
conclusão do procedimento licitatório, devendo ser o mais breve possível".
Segundo ainda o renomado autor:
'A observância de todos eles, em conjunto, releva
a tão almejada

eficiência’;

No caso concreto, entendo que existem circunstâncias fáticas autorizadoras da
contratação na forma de Pregão Presencial tendo como base os princípios constitucionais da
transparência e economicidade, observados a possibilidade de abertura e encerramento de processo
licitatório, resguardando a legalidade, economicidade e o interesse público.
Adotadas as providências de cautela, opinamos pela possibilidade jurídica da
contratação, conforme pretendido pela Autarquia consulente, com fundamento no art. 37, inc. XXI da
Constituição Federal, Lei 8.666/93 Licitações e Contratos Administrativos e suas ulteriores modificações.
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 8.243/2005, pela Lei
Complementar Federal 123 de 14-12-2006.
É 0 parecer!
A Sra. Diretora Executiva da Autarquia consulente, para as providências pertinentes.
Poços de Caldas, 04 de Mará^e 2020.

iploi^Quiritéíi
Sandra)írariH^xeira
Procuradora Miínicipal
OAB/MG 51604/Mat.2932
Autarquia Municipal de Ensino-AME
Rua Minas Gerais, nS 667, 7S,701, Centro, Poços de Caldas, MG.
CEP 37701 004 - Telefone 35 37143004
autarquiadeensino@gmail.com
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COTAÇÃO DE
PREÇOS

02/03/2020

para abertura Pregão
Aquisição de veículo automotor zero quilômetro
A Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas fará a aquisição de um veículo automotor
zero quilômetro, conforme descrição e condições especificadas abaixo, através de Pregão
presencial e solicita a gentileza desta Empresa apresentar cotações de preços.
Julgamento: menor preço unitário
Condições para entrega: em até 15 dias
Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto e emissão da nota
fiscal. A empresa deverá ter vigente as certidões negativas: CND da Receita Federal, CRF do
FGTS, CND Municipal e CNDT
PROPOSTA:
It

Descrição

Qtdade Marca/modelo Valor unitário

1

- Veículo automotor tipo sedan

01 unid

- 5 (cinco) lugares, incluindo o motorista,
- 5 (cinco) portas
- motorização mínima 1.5,
- bicombustível
- direção assistida (ou hidráulica ou elétrica,
ou eletro hidráulica ou eletro assistida ou
similar)
- ar condicionado
- vidros e travas elétricas
- air bags, freios ABS e com todos os
acessórios que atendam o Código Nacional
de Trânsito
- transmissão manual, de, no mínimo, 5
velocidades
- pneus R14, no mínimo
- capacidade mínima do porta-malas; 440
litros
- cor prata
Valor total

Empresa (Razão social):
CNPJ:
Rua Minas Gerais, 664, sala 701,Centro - CEP 37701-004 - Poços de Caldas - MG Tels.:(35) 3714-3004/3714-3128- e-mail: compras@ame.edu.br CNPJ:17.854.977/0001-79

Aáj H5

Contato:

Telefone

Obs.:

Prazo para apresentação de propostas: 03/03/2020 - 14:00h

Rua Minas Gerais,664,sala 701, Centro - CEP 37701-004 - Poços de Caldas - MG Tels.:(35) 3714-3004/3714-3128- e-mail: compras@ame.edu.br CNPJ;17.854.977/0001-79
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Proposta de Venda Especial
Clieute; Não infoniiado
CNPJ/CPF: Não Informado
Telefone/Celular: Não infonnado/Não informado
E-mail: Não informado

Voyage 1.6
5UGTE4 - Transmissão: Manual - 104 cv/ 101 cv - Total Flex - Modelo: 2021
Meu Acabamento Interno
15 - Tear "Creta" Preto

Valor do Veículo
R$ 0,00

R$ 60.650,00

Cor

R$ 1.610,00

Opcionais

R,$ 1.080,00

Sub Total

R.$ 63.340,00

Minha Cor
7Z7Z - Prata Sirius

R.$ 1.610,00
Desconto de 14,00%
Valor Total

R$ 8.867,60
R$ 54.472,40

Seus Itens Opcionais
PHC - Interatividade 'Media Plus'

R$ 1.080,00

● Sistema de som 'Media Plus'
● 4 alto-falantes e 2 tweeters

Condiçõus:
O PREÇO REFERÊNCIA lixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento
conforme Tabeia de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dii as.
contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterai'
inodelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em
qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79.
Todos os preços são divulgados em reais (R$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores
estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido.
Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

1196 - Germanica
Lucas Toledo (Consultor de Vendas)
Telefone:(35) 3729-8816
Celular: (35) 9 9981-4213
E-mail: lvale(üicomercialgermanica.com.br

Obsewações;
Cotação: 1552477 Data: 04/03/2020 Modelo: 5UGTE4''MY'21
Ed. '1 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas
Data de validade: 31/03/2020

Av.Mansur Frayha, 851, Ponte Preta, Pocos De Caldas, MG, CEP: 37704-355|(19) 3773-9999

nsl <15

■ Voyage 1.6
5UGTE4 - Transmissão: Manual - 104 cv / 101 cv - Total Flex - Modelo: 2021
‘ Seus Itens de Série
● "ABS" - freios com sistema antitravamento
● "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
● "ESS" - alerta de frenagem de emergência
● 2 airbags (passageiro e motorista)
● 2 Luzes de leitura traseiras
● 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura
● Alerta sonoro de faróis acesos
● Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista
● Antena no teto
● Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
● Banco do motorista com ajuste de altura
● Chave tipo canivete sem controle remoto
● Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
● Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central)
● Colunas centrais externas com aplique em preto fosco
● Desembaçador do vidro traseiro
● Direção hidráulica
● Encosto do banco traseiro rebatível
● Faróis simples com máscara escurecida
● Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether
● Grade dianteira em preto
● Iluminação no porta-malas
● Limpador do para-brisa com temporizador
● Painel de instrumentos c/ conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
● Para-choques na cor do veículo
● Para-sol com espelho para motorista e passageiro
● Preparação para sistema de som com fiação
● Retrorrefletores no para-choque traseiro
● Rodas de aço aro 15" com pneus 195/55 RI5
● Suporte para celular com entrada USB
● Tomada 12V no console central
● Travamento elétrico das portas
● Vidros dianteiros elétricos

1196 - Germanica
Lucas Toledo (Consultor de Vendas)
Telefone: (35) 3729-8816
Celular: (35) 9 9981-4213
E-mail: lvale@comercialgermanica.com.br

Observações;
Cotação: 1552477 Data: 04/03/2020 Modelo: 5UGTE4''MY'21
Ed. T As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Data de validade: 31/03/2020

Av.Mansur Frayha, 851, Ponte Preta, Pocos De Caldas, MG, CEP: 37704-355|(19) 3773-9999
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02/03/2020

NIPÔNICA

PROPOSTA COMERCIAL

Etios Sedan X 1.5L 16V Flex
Autarquia Mun. de Ensino de Poços de Caldas

ANO/MODELO
2020f2Q20
I Preço Público Veiculo

I

R$ 58.260,00

]

Itens de Série
MOTOR
1,5 L 16 V Dual VVT-i Ftex 107 cv
PRAZO DE ENTREGA
60 dias

TRANSMISSÃO
Manual de 6 velocidades.
ACABAMENTO EXTERNO
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro, grade frontal com
acabamento em Black Paint, maçanetas externas na cor do carro, máscara negra
nos faróis e lanternas, para-choques dianteiro e traseiro na cor do carro, rodas de
aço 14” com calotas integrais.

ta
BA&yi
MMnwwa

ACABAMENTO INTERNO
Acabamento dos bancos em tecido, maçanetas internas com pintura prata, painel

VALIDADE DA PROPOSTA
30 dias

CONFORTO
Ajuste de altura do banco do motorista, ar-condicionado com filtro antipólen, chave
SEGURANÇA
Sistema Isofix®), freios ABS com EBD, alarme de advertência de portas abertas e de
PRAZO DE PAGAMENTO

ÁUDIO
Antena Short-Pole,

à vista

Renato Geraldo Pereira de Souza
Consultor de Vendas Especiais
Nipõnica Veículos Ltda
Via Antônio Cruanes Filho,4125
Limeira - SP
CEP:13.480-672
Fone:-(19) 3404-4400
Cel:- (19)98238-0827
CNPJ: 07.215.045/0003-94
Para
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/I Toyota rosorva-sc o direito de alterar as especificações o as características cie seus produtos sem prévio aviso.

ks
YVC-

04/03/2020

Monte 0 seu Ford - Modelos, Versões e Acessórios | Ford

SE PLUS 1.5 MT

Preço Sugerido R$ 61.430
y}io t'yiPz-

7Z ^

Ano/Modelo 2020

/J 9. oO.

2 Air bags frontais (motorista e passageiro)
3 anos de garantia
4 tapetes de borracha
Abertura elétrica do porta-malas
Ajuste de altura do banco do motorista e coluna de direção
Apoio de cabeça traseiros central
Ar-condicionado
Cintos de segurança traseiro central de 3 pontos
Computador de bordo
Desembaçador do vidro traseiro
Direção elétrica
Entrada USB
Espelhos retrovisores elétricos
Faróis de neblina dianteiros
Ford Easy-Start
Freios ABS com EBD
Grade dianteira com 4 barras
Indicador de troca de marcha no painel
ISOFIX
Maçanetas e espelhos retrovisores externos na cor do veículo
Motor 1.5 3C com 136 cv
Pneus 195/55 R15
Roda de aço de 15” com calota integrada
Sensor de estacionamento
SYNC® 2.5 com tela flutuante
Trava elétrica das portas com controle remoto
Vidros elétricos dianteiros e traseiros

https://www.ford.com.br/compre-o-seu/monte-o-seu.html/?v=KA SEDAN&n=Ford_Ka_Mais_FBR&u=P&I=&c=&y=2020&vc=Carros
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Prefeitun Municipal de
Poços de Caldas

Empresas pesquisadas para cotação

Empresa
Comercial Germânica Ltda. - P.
Caldas

Contato

CNPJ

Lucas Toledo - Tel. (35) 37298816

02.952.561/0006-20

Nipônica Veículos Ltda . Limeira

Renato G.P. Souza-Tel.(19)
3404-4400

07.215.045/0003-94

Nova Car Veículos - P. Caldas

Ronaldo Gomes-Tel.(35)
99916-2114

08.573.241/0001-31

Tabela de cotações realizadas
Empresa

Comercial
Germânica

Veículo Sedan
VW Voyage 1.6
Veículo Sedan
Ford KA SE Plus
1.5 MT

R$ 63.340,00

Veículo Sedan
EtiosX1.5L16V
Flex
Preço médio

Nova Car
Veículos

Nipônica
Veículos

Preço médio

R$61.430,00

R$ 58.260,00

R$61.010,00

R. Minas Gerais,664, sala 701 - centro - Poços de Caldas - MG Fones:(35) 3714-3004/ 3714-3128 - e-mail: compras@ame.edu.br - CNPJ 17.854.977/0001-79
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MUNiaP/IL DE ENSINO
DE POCOS DE C/1LD/1S

■'X
Prefeitvua Municipal da
Poços da Caldas

Declaração de suficiência orçamentária
Considerando a estimativa de preços para o Processo de Compras n°011/2020 Pregão 001/2020 - aquisição de veículo automotor zero quilômetro, no valor total
estimado de R$ 61.010,00 (sessenta e um mil e dez reais),
Declaro que tal despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçarf)3ntária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas e que a dotação
03.01.12.364.1203.4001.4.49.05.2-12 suporta a aquisição do presente Processo de
Compras .

—-

IVriTSUO YOSHIOKA
Contador-AME

NANICrDE MORAES
Diretora Executiva - AME

MARIA HELENA BRAGA
Presidente do Conselho de Curadores - AME
Ordenador de despesas

R. Minas Gerais, 664, sala 701 - centro - Poços de Caldas - MG Fones: (35) 3714-3004/3714-3128 - e-mail: compras@ame.edu.br - CNPJ 17.854.977/0001-79
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2020
MODALIDADE; PREGÃO PRESENCIAL
TIPO:_MENOR PREÇO UNITÁRIO
ÓRGÃO REQUISITANTE: Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas
DATA DE ABERTURA: DIA 27/03/2020
HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12h30min (doze horas e trinta minutos)
1.1. Pelo presente processo, a Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas, torna pública a
realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, a ser regido pela Lei Federal n°
10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 8.243/05, pela Lei Complementar n° 123/06 e
pelas demais disposições contidas neste edital, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n°
8.666/93.
1.2. Integram este edital os seguintes anexos:
I - Descrição do objeto (termo de referência);
II - Modelo de credenciamento;
I II - Modelo de proposta comercial;
IV - Declaração de Microempresa;
V - Modelo de Declarações:
a) Para fins do dispositivo no inciso V do art. 27 da lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho á menores de dezesseis anos; Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz (). Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima,
b) Sob as penas da Lei, que não existe fato impeditivo à sua habilitação e que se obriga a
comunicar a superveniência do mesmo;
c) De pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
d) Declara que os produtos/serviços ofertados por esta empresa serão entregues/fornecidos de
acordo com as exigências estabelecidas neste Instrumento Convocatório;
e) Do não impedimento por parte do licitante de participar da licitação ou de contratar com a
Administração Pública e de enquadramento como ME ou EPP (PREENCHIDO SOMENTE POR
MEOU EPP);
f) De que não possui, em seu quadro societário, servidor ou dirigente de órgão ou Entidade
Contratante ou responsável pela licitação, nos termos do Art. 9°, inc. III da Lei Federal n° 8.666/93.
2-DO OBJETO
2.1-Constitui objeto deste PREGÃO PRESENCIAL a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO
AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO DE
POÇOS DE CALDAS, de acordo com as especificações do objeto e demais disposições
constantes do edital e dos respectivos anexos.
3 - DA ENTREGA DE ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS E DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO.
3.1 - Os envelopes contendo as propostas e os documentos para habilitação deverão ser
entregues pelos proponentes no endereço, data e horário abaixo:
Auditório da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas, situada na Rua Minas Gerais, n°
664, sala 504, centro - CEP 37.701-004, Poços de Caldas/MG.
Data e horário: 27/03/2020 - 12h30min
4 - DAS CONDIÇOES DE ENTREGA
4.1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
4.1.1 - 0(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue (s) em até 15 (quinze) dias consecutivos a partir
da Ordem de Fornecimento expedida pela Autarquia Municipal de Ensino, em sua sede localizada
na Rua Minas Gerais, n“664. Centro - CEP 37.701-004, Poços de Caldas/MG, de segunda a
Pregão n2001/2020AME

-PWN

^11

✓iUTVmCKJI^I
MUN»C:«=VÍI- OE EIMSirsIO
I C^I_O^S
DE F»OOOS

sexta-feira, no horário de 9:00 ás 18:00 horas.
5 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações
orçamentárias: 03.01.12.364.1203.4001.4490.52-12, referente a este exercício financeiro e nas
respectivas nos exercícios subseqüentes.
6 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1 - Poderá participar do certame a pessoa jurídica que atenda às exigências deste edital e cuja
atividade empresarial abranja o serviço desta licitação.
6.2 - Não será permitida a participação de empresas:
6.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País;
6.2.2 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
6.2.3 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de
contratar com a Administração Pública Municipal Direta e Indireta do Município de Poços de
Caldas, nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
6.2.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 1° da Lei 10.520/02;
6.2.5 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10° da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes
Ambientais);
6.2.6 - Declaradas inidõneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
7- DO CREDENCIAMENTO E MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES
7.1 - Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se
segue:
7.1.1 - Quanto aos representantes:
7.1.11. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social da licitante no qual estabeleça que sua
administração seja exercida por mais de um sócio conjuntamente, caso em que estes devem
assinar a procuração em conjunto.
7.1.12. Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular
do representante legal, sócio-administrador, que o assina, do qual constem poderes específicos
para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição,
bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento
particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma
estipulada no subitem 7.11.1;
7.112.1 Somente será aceita procuração assinada por apenas um sócio quando este tiver
poderes para representar a empresa isoladamente.
7.112.2. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se
exibindo documento oficial que contenha foto;
7.1.13. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente,
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa,
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção
de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço;
7.1.14. Encerrada a fase de credenciamento pelo(a) Pregoeiro(a), não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;
7.1.15. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que
cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
7.1.16 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato
impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V
deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2(Habilitação).
7.11.7 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
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preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 1 (Proposta) n° 2
(Habilitação).
7.1.1.8 - Os documentos de credenciamento deverão ser entregues, FORA DOS ENVELOPES DE
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO, ao(a) pregoeiro(a) no momento da abertura da sessão da
licitação. Os mesmos serão retidos pelo(a) pregoeiro(a) e juntados ao processo licitatório,
podendo ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticado por
cartório oompetente ou por servidor da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas.
8 - DOS ENVELOPES
8.1 - Para participar da presente licitação, o licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação,
02 (dois) envelopes, fechados, contendo em suas partes externas o seguinte:
ENVELOPE N° 01
Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas
PREGÃO PRESENCIAL N°001/2020
LICITANTE:(razão social da empresa)
PROPOSTA
ENVELOPE N° 02
Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas
PREGÃO PRESENCIAL N°001/2020
LICITANTE:(razão social da empresa)
HABILITAÇÃO
8.2 - O envelope n° 01 (ENVELOPE - PROPOSTA) deverá conter em seu interior, a proposta de
preços, preferencialmente, redigida com base no modelo de proposta, ANEXO III deste edital,
devendo obrigatoriamente, constar:
a) nome, endereço e CNPJ do proponente;
b) número do processo e do pregão;
c) valores conforme especificado abaixo, no subitem 8.2.1;
d) indicação de marca, modelo, procedência e outros fatores que identifiquem os produtos cotados,
conforme as especificações do objeto (Anexo I);
e) informação de que o preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável;
f) informação de que o prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias;
g) assinatura do representante legal do proponente.
8.2.1 - A proposta deverá ser datilografada/digitada ou impressa por qualquer processo mecânico,
redigida em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, contendo uma única proposta
com preço unitário e total por item em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso,
oonforme o ANEXO III deste edital, desde que não apresentem omissões, irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento, em envelope fechado, com assinatura do responsável
legal da proponente. Em caso de divergência entre o valor unitário e os totais, será oonsiderado o
primeiro. Os preços devem ser cotados com centavos (se for o caso) de, no máximo, 2 (duas)
casas decimais após a vírgula. Caso seja apresentado preços com mais de 2 (duas) casas
decimais depois da vírgula, o (a) Pregoeiro (a) considerará apenas as 2 (duas) primeiras casas
decimais, sem qualquer tipo de arredondamento.
8.3 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos,
inclusive fretes e os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações
decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.
8.4 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços,
não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo o objeto ser
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fornecido sem ônus adicionais.
8.5 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio, recebidas até o horário da abertura
das propostas, ou entregues por portador sem poderes para praticar atos durante a sessão. O
portador da proposta não poderá ofertar lances ou praticar qualquer ato referente ao certame em
favor da proponente durante a sessão.
8,5.1 _ A Autarquia Municipal de Ensino não se responsabilizará por envelopes endereçados via
postal ou por outras formas, e que por isso não sejam entregues na forma prevista no subitem 8.5.
8.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ás especificações e exigências do
presente Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento.
8.7 - Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam, iguais a 0 (zero), inexequíveis ou
excessivos, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores ao praticado no mercado.
9 - DA HABILITAÇAO
9.1 - No envelope n° 02(ENVELOPE DE HABILITAÇÃO), o licitante deverá apresentar para fins
de habilitação no presente Pregão os documentos listados abaixo, devendo os mesmos ser
apresentados no original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados por
cartório competente ou por servidor da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas, em
conformidade com o previsto a seguir:
9.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
9.2.1- Em se tratando de sociedades empresárias ou simples: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
a) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
quando a atividade assim o exigir;
c) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do Envelope n° 2 Habilitação se tiver sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
9.3 - REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Certidão de Regularidade de Débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita ^
Federal do Ministério da Fazenda e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a
todos os tributos federais e á Dívida Ativa da União por elas administrados, nos termos da Portaria
MF n° 358/14;
c) Certidão de Regularidade de Débitos referentes a tributos estaduais expedida pela Secretaria
Estadual da Fazenda;
d) Certidão de Regularidade de Débitos referentes a tributos municipais expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da licitante;
e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(CRF/FGTS);
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
9.3.1. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado às microempresas (ME’s) e as empresas de pequeno porte (EPP’s) o prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período,
a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, devendo a licitante interessada apresentar as respectivas certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.3.1.1. A licitante, microempresa (ME’s) e empresa de pequeno porte (EPP’s), deve apresentar a
documentação exigida para participação no certame, mesmo que vencida.
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9.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.3.1., implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes
ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4°, inciso XXIII, da Lei Federal n° 10.520/02.
9.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÒMICO-FINANCEIRA:
9.4.1.Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
entregue no original, se houver determinação nesse sentido, em data não superior a 120 (cento e
vinte) dias da data da sessão do pregão, se outro prazo não constar do documento.
9.4.1.1. A comprovação a que se refere o subitem anterior deverá ser feita, inclusive, quanto à
distribuição de processos de natureza cível no âmbito do Sistema Judicial Eletrônico - PJ-E, onde
este sistema já tiver sido implantado.
9.4.2. As pessoas jurídicas não sujeitas a falência deverão apresentar certidão negativa de
distribuição de processos de execução, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
9.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
9.5.1 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia,
^ autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do
original para que seja autenticado pelo(a) Pregoeiro(a) ou por servidor da Autarquia Municipal de
Ensino de Poços de Caldas, com poderes para a prática deste ato.
9.5.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere ás certidões;
9.5.3. A apresentação do CRC (Certificado de Registro Cadastral), em plena validade e com as
certidões em vigor, expedido pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas SUBSTITUI a
apresentação dos documentos exigidos: nas letras "a", "b", "c", "d", “e” e "f do subitem 9.3, e a
apresentação do documento exigido no subitem 9.4.
9.6. As certidões deverão ter sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para
a abertura da licitação, salvo as de regularidade fiscal, que deverão ter, OBRIGATORIAMENTE, o
prazo de validade expresso na própria certidão, podendo ser apresentadas em original, ou por
qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente, pelo(a) Pregoeiro(a) ou por
servidor da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas.
9.7. - Se 0 licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 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;
a) Caso 0 licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta
-- licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os
estabelecimentos, disposta nos itens 8.2 a 8.4;
9.8. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do
licitante;
9.9. 0(a) Pregoeiro(a) ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos
órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio
eletrônico.
9.10. Todos os documentos apresentados permanecerão no processo licitatório, inclusive os
documentos apresentados por licitantes que venham a ser declarados inabilitados.
10 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela
fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que
serão apresentados os documentos indicados no item 7.1.
10.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao (a) Pregoeiro(a) os
envelopes n°. 1 e n°. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a
Documentação de Habilitação.
10.3-0 julgamento da licitação será pelo menor preço por item, sendo considerada vencedora a
empresa que atender ás exigências do edital e ofertar o menor preço para cada item.
Pregão n-001/2020AME
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10.3.1 - Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso e as correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
10.4 - A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
10.4.1 - Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
10.4.2 - Que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em propostas ofertadas
pelos demais licitantes;
10.4.3 - Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.
10.5 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará por
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.
10.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios;
10.6.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
10.6.2 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No caso
de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de
licitantes;
^
10.6.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais,
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;
10.6.4 - O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
10.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço. Não se admitirão lances iguais a preços já ofertados, forçando empate
de valores;
10.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
10.9 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
10.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada;
10.9.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, ^
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;
^
10.9.2.1 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da
convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;
10.9.2.2 - Se houver equivalência de preços das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.9.1 será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a
preferência e apresentar nova proposta;
10.9.2.2.1 Entende-se por equivalência de preços das propostas as que apresentarem preço,
respeitada a ordem de classificação.
10.9.3 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.9.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomarse-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto
no art.4°, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na
hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas
propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.9.1.
10.9.4.1 Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não
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configurada a hipótese prevista no item 10.9.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta
originalmente vencedora da fase de lances.
10.10 - Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as propostas
não selecionadas por conta da regra disposta no item 10.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa
de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.
10.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades legais cabíveis.
10.12 - 0(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor preço com vistas à
redução do mesmo.
10.13 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito, vedando-se a aquisição do bem ou contratação do
serviço em valor acima do estimado pela Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas.
10.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do(a)
Pregoeiro(a), será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas
neste Edital;
10.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão,
até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.
10.16 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a), anexando aos autos, documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
10.17 - Na hipótese de eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento de
verificação de documentos, é facultado ao(a) Pregoeiro(a) suspender a sessão até o
restabelecimento dos sistemas.
10.18 - O licitante só será declarado vencedor se sua proposta final contemplar o MENOR
PREÇO, constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste edital.
10.19 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências
de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação,
podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada
sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.
10.20 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de apoio, bem como pelos
licitantes presentes à sessão.
10.21 -0(a) Pregoeiro(a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os
licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.
10.22
A licitante declarada vencedora, doravante denominado CONTRATADA, deverá
encaminhar novo documento adequado aos valores finais negociados na sessão. A proposta
deverá ser enviada ao e-mail (compras@ame.edu.br) e a via original, devidamente assinada,
deverá ser encaminhada, em até 02 dias úteis após o enceramento da sessão, para a Autarquia
Municipal de Ensino, doravante denominada CONTRATANTE.
11 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1 - Até 03 (três) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
11.2 - Eventuais solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações deverão ser
dirigidas ao (a) Pregoeiro(a), subscritor deste Edital, protocoladas na Diretoria Executiva da
Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas, cujo endereço está identificado no preâmbulo
deste Edital.
11.2.1 - Admitem-se solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações por intermédio
de e-mail (compras@ame.edu.br), ficando a validade do procedimento condicionada à
apresentação do original no prazo de 48 horas;
11.2.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será
designada nova data para a realização deste certame.
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11.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
11.4 - Dos atos do(a) Pregoeiro(a) cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção,
abrindo-se então o prazo de três dias úteis que começará a correr a partir do dia em que houver
expediente na Administração Municipal para a apresentação das razões, por meio de memoriais,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos;
11.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública
importará na decadência do direito de recurso e no encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologação;
11.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua
decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;
11.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório;
11.4.4 - o recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
11.4.5 - Os recursos devem ser protocolados na Diretoria Executiva da Autarquia Municipal de
Ensino de Poços de Caldas.
11.4.6 - Havendo a interposição de recurso, após a decisão, compete à Diretora Executiva da
Autarquia Municipal de Ensino a adjudicação e homologação do procedimento ao licitante
vencedor.
11.5 - Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante
vencedor.
11.5.1 - Após o encerramento da sessão o pregoeiro emitirá o relatório contendo o resultado da
licitação para ser enviado à autoridade superior para ratificação e homologação do procedimento.
12 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O recebimento do material no local designado no item 4 deste edital será feito por
servidor/comissão designado para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite:
12.2. A CONTRATADA dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal e da Ordem de
Fornecimento emitida pela Autarquia Municipal de Ensino
12.3. O servidor/comissão da Autarquia Municipal de Ensino, de posse dos documentos
apresentados pela CONTRATADA, receberá o material provisoriamente para verificação de
especificação e quantidade, preços, prazos e outros pertinentes, conforme condições
estabelecidas no ANEXO I deste edital e nos termos do art. 73, II, “a”, da Lei Federal n°. 8.666/93.
12.4. Caso 0 objeto apresente irregularidade, especificação incorreta ou esteja fora dos padrões
determinados, a Autarquia Municipal de Ensino os devolverá para regularização no prazo de 05
(cinco) dias úteis. O atraso na substituição dos mesmos acarretará na suspensão dos pagamentos,
além das penalidades previstas neste Edital.
12.5. Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o servidor/comissão reduzirá a
termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.
12.6. A aceitação definitiva dar-se-á em 05 (cinco) dias úteis, quando a Nota Fiscal será atestada
por servidor/comissão devidamente indicado para este fim e liberado o canhoto de recebimento.
12.7. O acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto da presente licitação será
efetuada pelo servidor/comissão, especialmente designada, através de Portaria, para este fim pela
contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, doravante
denominado de GESTOR.
12.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do objeto licitado. O fornecedor do produto responde subsidiariamente pela garantia do
produto, conforme Lei Federal n° 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, Art. 13 1,11.
13. DO PAGAMENTO
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13.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento
definitivo do produto pela Autarquia Municipal de Ensino, mediante a apresentação dos
documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/comissão
encarregada do recebimento. O pagamento será feito através de transferência bancária.
13.2. Os documentos exigidos para pagamento são:
13.2.1. Certificado de Regularidade Fiscal - CRF do FGTS;
13.2.2. Certidão de Regularidade de Débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a
todos os tributos federais e á Divida Ativa da União por elas administrados, nos termos da Portaria
MF n“ 358/14;
13.2.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
13.2.4. Nota Fiscal com discriminação do produto, marca e a quantidade efetivamente entregue.
13.2.5. Se a empresa vencedora for do Município de Poços de Caldas, apresentar Certidão de
Regularidade de Débito Municipal.
13.3. Cutras certidões que vierem a ser obrigatórias por lei, desde que tenham correlação com o
objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos respectivos prazos de
validade.
13.4. As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Simples Nacional),
deverão apresentar a cada pagamento Declaração na forma de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
13.4.1. De acordo com o Decreto Municipal n° 10.120, as empresas optantes pelo Simples
Nacional deverão apresentar juntamente com a Nota Fiscal, o extrato gerado pelo sistema do
Simples Nacional, referente ao mês anterior, devidamente assinado pelo sócio administrador da
empresa, para efeito de retenção de ISSQN.
13.5. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da licitante
vencedora, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
13.6. C CNPJ constante na nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, documentação
de habilitação, autorização de fornecimento e nota de empenho, sob pena de não ser efetuado o
pagamento.
13.7. Quaisquer custos adicionais como: impostos, transporte, frete, descarregamento e outros
serão de responsabilidade da empresa fornecedora vencedora da licitação.
13.8. Não será efetuado qualquer pagamento em caso de entrega parcial do objeto, até que
ocorra o adimplemento total da obrigação.
13.9. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado da fatura ou crédito existente em
favor da fornecedora. Caso o valor da multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a
diferença será cobrada administrativamente ou via judicial, se necessário.
14. DAS SANÇÕES
14.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, apresentar documentação
inverossímil exigida para o certame, não mantiver a proposta, lance ou oferta, recusar-se a
celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, cometer fraude fiscal, comportar-se
de modo inadequado ou fizer declaração falsa, estará sujeito á aplicação da pena de impedimento
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, observados os
procedimentos contidos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02.
14.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora
caracterizará a inadimplência, sujeitando-o às seguintes penalidades:
14.2.1. Advertência;
14.2.2. Multa;
14.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, por
até 02 (dois) anos;
14.2.4. Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Página 9
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14.3. Será considerado como inexecução parcial o descumprimento ou o cumprimento irregular de
cláusulas estabelecidas neste edital e termo de referência - ANEXO I.
14.4. Será considerado como inexecução total se a CONTRATADA deixar de entregar o objeto em
até 30 (trinta) dias consecutivos, após o prazo máximo previsto para a entrega.
14.5. As penalidades previstas nos subitens 14.2.1. e 14.2.2. serão aplicadas pela Autarquia
Municipal de Ensino de Poços de Caldas e terão cabimento nas seguintes hipóteses:
14.5.1. O atraso na entrega do objeto sujeitará a Contratada à multa de 0,5% (meio por cento) do
valor total da aquisição, por dia de atraso;
14.5.2. A inexecução total da Crdem de Fornecimento sujeitará a licitante vencedora à multa de
20% (vinte por cento) do valor total da aquisição;
14.6. C fornecimento parcial do objeto sujeitará a licitante vencedora à multa de 10% (dez por
cento) do valor total da aquisição;
14.7. C fornecimento do objeto em níveis de qualidade inferior ou diverso ao exigido no ANEXC 1
do instrumento convocatório, sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,5% (meio por cento) do
valor total da aquisição, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido.
14.8. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade é de
competência da Assessoria Jurídica da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas,
facultada a defesa da licitante vencedora no respectivo processo, no prazo de 02 (dois) dias úteis
contados da abertura de vista.
14.9. Para aplicação das penalidades descritas nos subitens 14.2.1 e 14.2.2., será instaurado
procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e
ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.
14.10. As multas são excludentes e independentes e não eximem a licitante vencedora da plena
execução do estabelecido na Crdem de Fornecimento.
14.11. C valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal, se não
houver recurso ou se o mesmo estiver definitivamente denegado.
15. DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
15.1. A inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
15.2. A rescisão deste instrumento poderá ocorrer:
15.2.1. mediante determinação unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada;
15.2.2. nos casos de recuperação judicial da CONTRATADA.
NOTA: Quando a rescisão ocorrer, com fundamento nas hipóteses previstas nos subitens 15.2.1 e
15.2.2, a CONTRATADA deverá ser comunicada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
exceto se for o caso referente ao inciso XVII do artigo 78 da Lei n°. 8.666/93;
15.2.3. De forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
15.2.4. De forma judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
15.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
15.4. Na hipótese de rescisão por interesse da CONTRATANTE nos casos previstos em lei, sem
que haja culpa da CONTRATADA, dentro de 90 (noventa) dias seguintes á data de sua ocorrência,
a CONTRATANTE analisará a possibilidade de pagamento devido à CONTRATADA, nos termos
legais.
15.5. A rescisão de que trata o item 15.2.1 acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital;
15.5.1. assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administração;
15.5.2. execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos;
15.5.3. retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
Pregão nS001/2020AME
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, bem como anulá-la por ilegalidade,
— de ofício ou por provocação de terceiros — mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, assegurados sempre o contraditório e a ampla defesa.
16.2. É facultada ao(à) pregoeiro(a) ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
16.3. 0(a) pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente
formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação.
16.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado
16.5 - Os termos, cláusulas e condições de quaisquer anexos deste edital ficam dele fazendo
parte integrante, sem necessidade de transcrição.
16.6 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
16.7. - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
16.8. Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o
viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração.
16.9. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o interessado de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
16.10. Os autos do processo de licitação somente terão vistas franqueada aos interessados a
partir da intimação das decisões recorríveis.
16.11. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a Autarquia Municipal de Ensino de
Poços de Caldas eventuais mudanças de endereço, número de telefone ou qualquer meio de
contato, bem como alteração de dados cadastrais para fins de atualização.
16.12. São vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, sem expressa anuência da CONTRATANTE.
16.12.- Este edital acha-se disponível na página da internet: www.ame.edu.br / licitações,
podendo também ser retirado diretamente na Autarquia localizada na Rua Minas Gerais, n° 664,
sala 701, centro. Poços de Caldas - MG - telefone: 0XX35- 3714-3004, no horário compreendido
entre 10:00 ás 17:00 horas.
serão
16.13.- Os casos omissos e as dúvidas relacionadas a este edital — expostos por escrito
resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), até 02 (dois) dias antes do Pregão.
16.14. Qualquer alteração que se fizer necessária com relação ao instrumento convocatório e
decisões referentes ao andamento processual serão publicadas em órgão de divulgação oficial e
disposta no site www.ame.edu.br/ licitações.
16.15. Nos termos das Portarias n° 001/2019 o(a) pregoeiro(a) será designado(a) para a presente
licitação sendo auxiliado(a) pela equipe de apoio nomeada pelas mesmas Portarias.
Poços de Caldas, 12 de março de 2020.
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILÔMETRO PARAAAUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
DE POÇOS DE CALDAS, com as seguintes características nnínimas:
- Veículo automotor tipo sedan
- 5 (cinco) lugares, incluindo o motorista,
- 5 (cinco) portas
- motorização mínima 1.5 cv
- bicombustível
- direção assistida (ou hidráulica ou elétrica, ou eletro hidráulica ou eletro assistida ou
similar)
- ar condicionado
- vidros e travas elétricas
- air bags, freios ABS e com todos os acessórios que atendam o Código Nacional de
Trânsito
- transmissão manual, de, no mínimo, 5 velocidades
- pneus R14, no mínimo
- capacidade mínima do porta-malas: 440 litros
- cor prata

Entrega em até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de fornecimento.
Pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.
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ANEXO II
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES
(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)
, inscrita no CNPJ/MF sob o
Pelo presente instrumento, a empresa
n.°
, com sede na
, através de seu representante legal
infra-assinado, credencia o Sr.(a)
portador(a) da Cédula de Identidade RG
n,°
e inscrito no CPF/MF sob o n.°
outorgando-lhe
plenos poderes para representá-la na sessão pública do PREGÃO n°001-2020-AME, em especial
para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os
requisitos de habilitação, através dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências
constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal)

OBS.: APRESENTAR
CREDENCIAMENTO).

CÓPIA

DO

CONTRATO SOCIAL

JUNTAMENTE

COM

ESTE
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ANEXO III
MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
À Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas
PREGÃO n°001/2020-AME
estabelecida
, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
A empresa
na cidade de
telefone
na Av./Rua
n°
, bairro
fax
vem pela presente apresentar sua proposta de preços para PREGÃO N°
001/2020 . para a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA A AUTARQUIA
MUNICIPAL DE ENSINO DE POÇOS DE CALDAS, de acordo com as exigências do presente
Edital.
Itens descrição

Marca/ Modelo

Quantidade

***** *

*************

*********

Preço unitário (em
algarismo e por
extenso)
***********************

Preço total (em
algarismo e por
extenso)
*********************

1 - Os preços ofertados têm como referência o mês de Março/2020 para pagamento em até 30
(trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos pelas unidades recebedoras. Nos
preços estão inclusas todas as despesas com o fornecimento, inclusive embalagens, fretes,
descarregamento, tributos, encargos e todas as demais despesas e/ou descontos que porventura
possam recair sobre o fornecimento.
2 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega do
envelope “PROPOSTA”.
3 - Apresentamos, conforme exigido, qualificação completa do representante legal da empresa e
nossos dados bancários;
QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:
nome(
..),nacionalidade(
), estado civil(
), RG(
), CPF(
profissão(...
), endere ço
residencial(
)eCEP(
)●
Dados bancários:
Nome do Banco ..
Nome da Agência
Número da Conta

)

N°
N°

local/data

Representante Legal (assinatura/nome/RG)

Pregão n2001/2020AME
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa
denominação
é microempresa ou empresa de pequeno
da pessoa jurídica), CNPJ n°...
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro
de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão
Local e data
Assinatura do representante:
Nome:
RG:

\
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ANEXO V
MODELO - DECLARAÇÃO

L

AJ

Á Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas
Pregão para Registro de Preços n° 001/2020-AME
, com
(nome da empresa), inscrita (o) no CNPJ sob o n°
sede
.... (endereço completo), interessada (o) em participar do Pregão n°
001/2020-AME, instaurado pela Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas, declara que:
A) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos;
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ().
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
B) Sob as penas da Lei, que não existe fato impeditivo à sua habilitação e que se obriga a
comunicar a superveniência do mesmo;
C) De pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
D) Declara que os produtos/serviços ofertados por esta empresa serão entregues/fornecidos de
acordo com as exigências estabelecidas neste Instrumento Convocatório;
E) Do não impedimento por parte do licitante de participar da licitação ou de contratar com a
Administração Pública e de enquadramento como ME ou EPP (PREENCHIDO SOMENTE POR
ME OU EPP);
F) De que não possui, em seu quadro societário, servidor ou dirigente de órgão ou Entidade
Contratante ou responsável pela licitação, nos termos do Art. 9°, inc III da Lei Federal n° 8.666/93.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Poços de Caldas,

de

de 2020.

Representante Legal (assinatura/nome/RG)
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ANEXO VI - QUADRO COMPARATIVO DE MÉDIAS
Processo Licitatório n° 011/2020-AME
Pregão Presencial n° 001/2020

A tabela a seguir demonstra as cotações realizadas
Empresa

Comercial
Germânica
Ltda

Veículo Sedan VW Voyage 1.6

R$
63.340,00

Veículo Sedan Ford Ka
SE Plus 1.5
MT
Veículo Sedan Etios
XI.5L 16 V
Flex
Total

Nova Car

Nipônica
Veículos
Ltda

Preço médio

Quantida
des solici
tadas

Estimativa
de valores

1

1

R$
61.430,00

1

R$
58.260,00

R$61.010,00

R$61.010,00

i\
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'
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
!
Comunicado - A Comissão Especial de Licitações em relação a
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 007-SMAGP/2019, cujo objeto é a
concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros
regular por ônibus, comunica a interposiçâo de recursos pelas
empresas Auto Omnibus Floramar Ltda. e Jundiá Transportadora
Turística ltda. Os documentos podem ser consultados e cópias obtidas
no Departamento de Suprimentos, situado na Rua Pernambuco, 265,
térreo, de 12:00 horas às 18:00 horas, Ficam intimadas as licitantes
para apresentar CONTRARR/\ZÕES no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar desta publicação. Poços de Caldas, 13 de março de 2020.
Sérgio Carlos Pereira
Comissão Especial de Licitações.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013-SMA/20 PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N“ 383-SMAGP/19
PROCESSO LICITATÓRIO N“ 535/19 Contratante: Município de Poços
de Caldas. Detentor: Avohai Eventos Ltda. - ME . Objeto: Confecção
de material gráfico- Secretaria Municipal de Comunicação Social .
Orçamentária:
Valor:
R$
4,000,00
Dotação
02.15.01.04.131.0401,2053.3.3.90.39.00-1043 Vigência: 13/03/20 a
13/03/21. Autorização: Secretaria Municipal de Comunicação Social
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N“ 064-SMA/20 PREGÃO PARA
— REGISTRO
DE PREÇOS
N° 403-SMAGP/19 PROCESSO
LICITATÓRIO N° 574/19 Contratante: Município de Poços de Caldas.
Detentor: Mercantil Paulista 250 Eireli - EPP Objeto: Fornecimento de
gêneros alimentícios para manutenção da Alimentação Escolar Secretaria Municipal de Educação.Valor: R$ 38.640,00 Dotações
Orçamentárias: 02.09.03,12.365.1201.2008.3.3,90.30.00-537 (fonte
02.09.03,12.367.1201.2943.3.3.90.30.00-597 (fonte 144)
100)
Vigência: 13/03/20 a 13/03/21. Autorização: Secretaria Municipal de
Educação.
Quarto Termo Aditivo ao Contrato n“ 043/17 - Dispensa n“ 009SMA/17. Contrato de Locação de imóvel situado na Rua Quinze de
Novembro, n° 261, apto. 105, Centro, nessa cidade, destinado a resi
dência de militar de tiro. de guerra. Contratante: Município de Poços de
Caldas. Contratado: André Márcio Alves Dias. Objeto: visando prorrogar
0 mesmo por mais 12(doze) meses, passando a data de seu vencimen
to para 22 de março de 2021. Aditivo contratual em conformidade com o
Memorando Interno n° 009/20/DMCI/SMAGP/rss da Secretaria Munici
pal de Administração e Gestão de Pessoas, bem como Cláusula Tercei
ra, item 3.3, subitem 3,3.1 do referido contrato. Vigência: 22/03/17 a
22/03/21, Autorização: Secretaria Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA SECULT N° 5/2020 - O Secretário Municipal de Cultura, no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto n°
13.254, de 27 de fevereiro de 2020, que aprova o regulamento do
Prêmio Benigno Gaiga de Incentivo ao Teatro - 6® Edição, resolve
designar Luis Gustavo dos Santos Dutra, Angela Maria Nogueira,
Carolina Caponi, Mariana Chaves Oliveira, Marianna Gonçalves de
Carvalho, Raissa de Melo e Silva e Silvana Alves de Alcântara para, sob
a coordenação do primeiro, comporem a Comissão de Seleção e
Organização de que trata o citado decreto. Poços de Caldas, 13 de
março de 2020. Ricardo Fonseca Oliveira - Secretário Municipal de
Cultura
PORTARIA SECULT N” 6/2020 - O Secretário Municipal de Cultura, no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto n“
13.255, de 27 de fevereiro de 2020, que aprova o regulamento do
Prêmio de Incentivo à Dança - 3° Edição, resolve designar Luis Gustavo
dos Santos Dutra, Angela Maria Nogueira, Gabriela Borges Martins,
Mariana Chaves Oliveira, Marianna Gonçalves de Carvalho, Raissa de
Melo e Silva e Silvana Alves de Alcântara para, sob a coordenação do
primeiro, comporem a Comissão de Seleção e Organização de que trata
o citado decreto. Poços de Caldas, 13 de março de 2020. Ricardo
Fonseca Oliveira - Secretário Municipal de Cultura

PORTARIA SECULT N° 7/2020 - O Secretário Municipal de Cultura, no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto n°
13.256, de 27 de fevereiro de 2020, que aprova o regulamento do
Prêmio de Incentivo ao Circo - 2° Edição, resolve designar Luis Gustavo
dos Santos Dutra, Angela Maria Nogueira, Gabriela Borges Martins,
Mariana Chaves Oliveira, Marianna Gonçalves de Carvalho, Raissa de
Melo e Silva e Silvana Alves de Alcântara para, sob a coordenação do
primeiro, comporem a Comissão de Seleção e Organização de que trata
o citado decreto. Poços de Caldas, 13 de março de 2020. Ricardo
Fonseca Oliveira - Secretário Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

AVISO DE EDITAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 002/2020-SMPS
A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas-MG, através da Secretaria
Municipal de Promoção Social (SMPS), nos termos da Lei Federal n”,
13.019/14 e do Decreto Municipal n°. 12.887/19, torna público o Edital
de Chamamento Público n°. 002/2020-SMPS, cujo objeto é a seleção
de 01 (uma) Organização da Sociedade Civil (OSC), para que
execute, em regime de parceria através de Termo de Colaboração,
ações previstas de “Desenvolvimento e certificação da Supervisão
Técnica, como ação de capacitação do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, em consonância com os princípios e
diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS PNEP/SUAS”. O referido Edital encontra-se disponível no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Poços de Caldas e no Portal do Cidadão >
Serviços > Secretaria de Promoção Social > Editais 2020 >
Chamamento Público > Chamamento Público N.“ 002/2020 Supervisão Técnica. As OSC's interessadas em participar do certame
deverão encaminhar toda a documentação exigida na Cláusula 5.5 na
forma e demais condições previstas neste Edital até as 13:00 horas do
dia 14 de abril de 2020 na sede da Secretaria Municipal de Promoção
Social localizada na Avenida Mansur Frayha, s/n°. Jardim Elisabete,
anexa ao Terminal Rodoviário Dr. Sebastião Vieira Romão. Neste
mesmo local e data, será realizada a sessão pública as 13:30 horas
para análise das propostas. Poços de Caldas-MG, 16/03/2020, Luzia
Teixeira Martins - Secretária Municipal de Promoção Social.
( O EDITAL COMPLETO ENCONTRA-SE NO ANEXO I)
PORTARIA N» 046/2020-SMPS
A Secretária Municipal de Promoção Social, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento no art. 2°, inciso X da Lei Federal n° 13.019, de
31 de julho de 2014, RESOLVE: Art. 1° - Constituir a Comissão de
Seleção visando processar e julgar o Chamamento Público n°.
002/2020-SMPS: Titulares: a) Valéria Dias Castilho - mat. 20392; b)
William Assis Monteiro - matrícula 17.485; c) Verônica de Fatima
Oliveira Hammad - mat. 17.772. Art. 2“ - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação. Poços de Caldas, 16/03/2020. Luzia Teixeira
Martins - Secretária Municipal de Promoção Social.

Processo: Portaria N°. 013/2020. O Diretor-Presidente do DMAE Departamento Municipal de água e Esgoto, no uso de suas atribuições
legais, DECIDE acatar o parecer da Comissão Sindicante, determinando
o ressarcimento dos danos sofridos pela requerente, conforme
fundamentação constante nos autos. Poços de Caldas, 12 de março de
2020. Paulo César Silva. Diretor-Presidente.
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n°10.520/02 e n°8.666/93, e Decreto Municipal n“ 8.243/05, torna
público que fará realizar no dia 27 de março de 2020, às 12h30min, na
Autarquia Municipal de Ensino, localizada no endereço abaixo^'’
mencionado, abertura do Edital PREGÃO N°001-AME/2020 para*
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. O Edital
encontra-se
á
disposição
dos
interessados
no
site
www.ame.edu.br/licitacoes e na Autarquia Municipal de Ensino,
localizada na Rua Minas Gerais, n°664, sala 701,centro, CEP 37701004, no horário de 9:00 às 18:00 horas. Maiores informações pelo
telefone (35) 3714-3004. Poços de Caldas, 13 de março de 2020.
SSfRPRO

P

Assinado digitalmente por:
MUNICÍPIO DE POCOS DE CALDAS
Assinado em;
CPF:/CNPJ
18629840000183
13/03/2020

O

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:

<http://\www.serpro.gov.far/assinador-dlgital>
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CURSOS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

LICITAÇÕES

CONTATO

NOTÍCIAS

q

AÇOES

N°

Objeto

Data do Pregão

Arquivo

Comunicado

04/2019

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n“04.2019 - Recarga de extintores

09/10/2019

Baixar

Baixar

05/2019

Edital Pregão n'’05.2019 Registro Preços - Material higiene 0 limpeza

10/10/2019

Baixar

001/2019

TERMO ADITIVO DE CONTRATO 001/2019 - AME

2019

Baixar

prcOOl

EDITAL DE PREGÃO PRESENCiALNT 001/2020

27032020

Baixar

CONTATO
*

Rua Minas Gerais. n“ 664 - Sala
701 - Centro

contato@ame.com.br

PERGUNTAS
FREQUENTES

Baixar

MÍDIA SOCIAL

NEWSLETTE

Acompanhe-nos em nossas redes sociais.

Assine nossa Newsletter i
de nossos acontecimento

A AUTARQUIA E A UEMG ESTÃO NO
MESMO ENDEREÇO?

Endereço de Email...

Quais os Cursos estão sendo
oferecidos pela Autarquia?
(35)3714-3004 e(35)3714-3128
A AUTARQUIA FORNECE BOLSA DE
ESTUDO?
QUAL O TELEFONE DA AUTARQUIA?
Qual telefone da UEMG Poços de
Caldas ?

Copyright 2018 Designed by Englocom AH rights reserved.

ame.edu.br/licitacoes/
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COMUNICADO - AAutarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas, com
referência ao edital Pregão N° 001-AME/2020, cujo objeto é AQUISIÇÃO
DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, comunica o adiamento SINE DIE
da sessão do Pregão, baseado no Decreto Municipal n°13.279 de
17/03/2020. Poços de Caldas, 18 de março de 2020. Maria Helena Braga Presidente do Conselho de Curadores - AME/ Nanci de Moraes - Diretora
Executiva - AME

Maria Heknafira^
Secretária Municl|Ml de Educação
Matrícula 21540
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2020
- PROCESSO N° 022/2020
O Departamento Municipal de Ãgua e Esgoto de Poços de Caldas MG, nos termos da Lei Federal n° 10.520/02, Lei Federal 8666/93 e
Decreto Municipal n° 8.447/06, torna público que fará realizar no dia 02
de abril de 2020 às 09:00 horas por meio da INTERNET, através do site
vvww.licitacoes-e.com.br, a abertura do Pregão Eletrônico para Registro
de Preços n° 018/2020, objetivando o fornecimento de pneus para a
frota de veículos, caminhões e máquinas do DMAE, conforme
especificações técnicas descritas no Termo de Referência - Anexo I do
editai. O referido edital encontra-se à disposição dos interessados no
site www.dmaepc.ma.aov.br. Informações pelos telefones 35.3697.0600
- ramal 7028 ou 35-3697.0600 - ramal 7079. Poços de Caldas, 17 de
março de 2020 - Portaria n° 087/2019.
PORTARIA N° 020/2020. Errata: Onde se lê: Jerusa Franco da Silva
Ribeiro (Presidente), Thais Cristina dos Santos Gonçalves e Leda
Carolina Carvalho Menezes; Leia-se: Leda Carolina Carvalho Menezes
(Presidente), Adriana Maria Borges Ramirez, Paula Valéria Macedo
Narcizo Pereira. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação. Poços de Caldas, 18 de março de 2020. Paulo César Silva.
Diretor-Presidente.
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COMUNICADO - A Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas,
com referência ao edital Pregão N° 001-AME/2020, cujo objeto é
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, comunica o
adiamento S/NE D/£ da sessão do Pregão, baseado no Decreto
Municipal n°13.279 de 17/03/2020. Poços de Caldas, 18 de março de
2020. Maria Helena Braga - Presidente do Conselho de Curadores ÃME/ Nanci de Moraes - Diretora Executiva - AME
PORTARIA N° 001/2020 ■ "Designa Membros da Comissão Especial de
Conferência de Valores em Tesouraria, Exercício de 2019" - A
Presidente do Conselho de Curadores da Autarquia Municipal de Ensino
de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições
-que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno,
considerando a edição do Boletim TCEMG/SICOM n°. 8/2019, que traz
Orientações Sobre o preenchimento da Certidão de valores em
Tesouraria. RESOLVE: Art. 1°. Fica instituída Comissão Especial
responsável pela conferência dos valores constantes em tesouraria, que
refletem valores sintéticos no Balanço Patrimonial da Autarquia
Municipal de Ensino de Poços Caldas referente ao exercício de 2019,
composta pelos seguintes membros: Mitsuo Yoshioka - matrícula 17615
- Coordenador; - Neiva Aparecida Otávio - matrícula 1603 - Sub
coordenador; Lanna Leia Westin Paiva Miura - matrícula 18555 Relator; Flávia Prezia Machado, matrícula 17563 - Membro. Art. 2°. As
funções atribuídas aos membros desta Comissão serão exercidas sem
qualquer remuneração e o relatório deverá ser entregue até o dia 23 de
março de 2020. Art. 3° A Comissão funcionará no período de 10 de
fevereiro a 31 de março de 2020. Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. Poços de
Caldas, 13 de março de 2020. Maria Helena Braga - Presidente do
Conselho de Curadores da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de
Caldas
PORTARIA N“ 002/2020
'Cria Comissão Responsável Peia
Conferência dos Materiais em Almoxarifado, Referente ao Exercício de
2019" - A Presidente do Conselho de Curadores da Autarquia Municipal
de Ensino de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento

Interno, conjugado com o disposto na Lei Federal n“. 4.320, de 17 de
março de 1964 e a edição do Boletim TCEMG/SICOM n°. 8/2019, que
traz Orientações Sobre o Preenchimento da Certidão de Existência de
Materiais em Almoxarifado e controle eficientes, RESOLVE: Art. r. Fica
instituída Comissão Especial responsável pela conferência dos
materiais constantes em almoxarifado, que refletem valores no Balanço
Patrimonial da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas
referente ao exercício de 2019, composta pelos seguintes membros: Neiva Aparecida Otávio, matrícula 1603 - Coordenador; Flávia Prezia
Machado, matrícula 17563
subcoordenador; Mitsuo Yoshioka,
matrícula 17615 - Relator; Lanna Leia Westin Paiva Miura, matrícula
18555 - Membro. Art. 2° - As funções atribuídas aos membros desta
Comissão serão exercidas sem qualquer remuneração e o relatório
deverá ser entregue até o dia 23 de março de 2020. Art. 3° A Comissão
funcionará no período de 10 de fevereiro a 31 de março de 2020. Art. 4°.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE-SE
E PUBLIQUE-SE. Poços de Caldas, 13 de março de 2020. Maria
Helena Braga -Presidente do Conselho de Curadores da Autarquia
Municipal de Ensino de Poços de Caldas.
PORTARIA N° 003/2020
'Cria Comissão Responsável Pela
Conferência do Inventário Físico de Bens Patrimoniais, Referente ao
Exercício de 2019". A Presidente do Conselho de Curadores da
Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal
e 0 Regimento Interno, conjugado com o disposto na Lei Federal n°.
4,320, de 17 de março de 1964 e Portarias STN n°. 448/2002 e
548/2015 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público - NBCASP; Considerando a edição do Boletim TCEMG/SICOM
n“. 8/2019, que traz Orientações Sobre o Preenchimento da Certidão de
Inventário e a necessidade de disciplinar e uniformizar a
responsabilidade pelo detentor de todo e qualquer bem pertencente ao
Patrimônio da Autarquia e assegurar a gestão e controle
eficientes.RESOLVE: Art. 1°. Fica instituída Comissão Especial
responsável pela conferência dos valores constantes do inventário físico
dos bens móveis e imóveis, que refletem valores sintéticos no Balanço
Patrimonial da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas
referente ao exercício de 2019, composta pelos seguintes membros: Lanna Leia Westin Paiva Miura, matrícula 18555 - Coordenador; Neiva
Aparecida Otávio, matrícula 1603- Subcoordenador; Flávia Prezia
Machado, matrícula 17563 -Relator; Mitsuo Yoshioka, matrícula 17615Membro.Art. 2° - As funções atribuídas aos membros desta Comissão
serão exercidas sem qualquer remuneração. Art. 3° - O Relatório da
Comissão deverá ser entregue até o dia 23 de março de 2020. Art. 4° A
Comissão funcionará no período de 10 de fevereiro a 31 de dezembro
de 2020. Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. Poços de Caldas, 13 de março de
2020. Maria Helena Braga Presidente do Conselho de Curadores da
Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas.
PORTARIA N° 004/2020 -"Cria Comissão Responsável Pela
Conferência dos Valores Constantes do Passivo do Balanço Patrimonial,
Referente ao Exercício de 2019" - A Presidente do Conselho de
Curadores da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal e o Regimento Interno, conjugado com o disposto
na Lei Federal n°. 4.320, de 17 de março de 1964 e a edição do Boletim
TCEMG/SICOM n°. 8/2019, que traz Orientações Sobre o
Preenchimento da Certidão de Existência de Materiais em Almoxarifado
e controle eficientes. RESOLVE: Art. 1°. Fica instituída Comissão
Especial responsável pela conferência dos Valores Constantes do
Passivo do Balanço Patrimonial da Autarquia Municipal de Ensino de
Poços de Caldas referente ao exercício de 2019, composta pelos
seguintes membros: Neiva Aparecida Otávio, matrícula 1603 Coordenador; Flávia
Prezia
Machado, matrícula
17563
Subcoordenador; Mitsuo Yoshioka, matrícula 17615 - Relator; Lanna
Leia Westin Paiva Miura, matrícula 18555- Membro. Art. 2“ - As
atribuições dos membros desta Comissão serão exercidas sem
qualquer remuneração e o relatório será entregue até o dia 23 de março
de 2020. Art. 3° A Comissão funcionará no período de 10 de fevereiro a
31 de março de 2020. Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE, Poços de Caldas, 13
de março de 2020. Maria Helena Braga - Presidente do Conselho de
Curadores da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas.
PORTARIA N° 005/2020 -"Cria Comissão Responsável Pela Verificação
da Execução dos Atos Potenciais, Referente ao Exercício de 2019" - A
Presidente do Conselho de Curadores da Autarquia Municipal de Ensino
de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições
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COMUNICADO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO 001/2020 - AME

Visando a contenção de despesas e, considerando inexistir urgência na aqusição
do objeto constante no Pregão n°001/2020-AME - Processo de Compras n° 011/2020
(aquisição de veículo zero quilômetro), a Presidente do Conselho de Curadores da
Autarquia Municipal de Ensino, no uso de suas atribuições, decide, com fulcro na cláusula
16.1 do edital e na Sumula 473 do STF, REVOGAR o Pregão n°001/2020-AME.

Poços de Caldas, 04 de junho de 2020.

NANCI DE MORAES
Diretora Executiva -AME

CbL^(X

MARIA HELENA BRAGA
Presidente do Conselho de Curadores - AME

4^' kS

Diário Oficial do Município de Poços de Caldas|Poder Executivo|Ano II|Ne459| segunda-feira, 08 de junho de 2020.

16

28/05/2020

30843

AG04266935

PXJ7125

Indeferido

17

28/05/2020

30827

AG04267104

NYG9364

Indeferido

18

28/05/2020

30835

PI05061969

HIB3134

Indeferido

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho
Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/MG, Rua Bernardo
Guimarães, n° 1,468, Funcionários - BH/MG CEP 30140-081. O
Recurso deverá ser protocolado na JARI POÇOS DE CALDAS,Rua
Pernambuco, 265 ,Centro, POÇOS DE CALDAS - MG,CEP : 37701021.
Secretaria da JARI POÇOS DE CALDAS, 28 de Maio de 2020
Ricarth Santiago Bandola de Oliveira
Presidente da JarI / POÇOS DE CALDAS - MG

distribuição

DMED - Extrato do Contrato de Fornecimento n° 044/2020 decorrente
da Dispensa de Licitação n°. 061/2020. Obleto: Pó de café tradicional,
conforme termo de referência. Contratada: AGRO FONTE ALTA LTDA.
Valor Total do Contrato para o período de 12 meses: R$ 11.200,00
Prazo de entrega: A entrega deverá ser parcelada em 4 (quatro) vezes,
mediante solicitação do fiscal. Prazo dê vigência: 12 (doze) meses a
contar da assinatura do Contrato. Signatários: Pela DMED: Alexandre
Afonso Postal - Diretor Superintendente / Marco César Castro de
Oliveira - Diretor Técnico. Pela AGRO FONTE: Ana Paula de Fátima
Nanini, Gerente Administrativa. Data da assinatura: 02 de Junho de
2020.
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PORTARIA - AME N° 006/2020 - A Presidente do Conselho de
Curadores da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas AME, no uso de suas atribuições legais, determina, no âmbito da AME,
0 cumprimento, no que couber, da Instrução Normativa Conjunta
n°001/2019 - SMCI/SMAGP/SMPOP - Estabelece critérios técnicos
para os procedimentos de pesquisa de preços de mercado para compor
valores de referência para aquisição de materiais de consumo,
permanentes e contratação de serviços no âmbito da Administração
Direta do Município de Poços de Caldas. Poços de Caldas, 04 de junho
de 2020. MARIA HELENA BRAGA - Presidente do Conselho de
Curadores da Autarquia Municipal de Ensino
COMUNICADO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO 001/2020 - AMEVisando a contenção de despesas e considerando inexistir urgência na
aquisição do objeto constante no Pregão n°001/2020-AME - Processo
de Compras n° 011/2020 (aquisição de veículo zero quilômetro), a
Presidente do Conselho de Curadores da Autarquia Municipal de
Ensino, no uso de suas atribuições legais, decide, com fulcro na
cláusula 16.1 do edital e na Súmula 473 do STF, REVOGAR o Pregão
n”001/2020- AME. Poços de Caldas, 04 de Junho de 2020. NANCI DE
MORAES -Diretora Executiva - AME / MARIA HELENA BRAGAPresidente do Conselho de Curadores -AME
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AME (Autarquia Municipal de Ensino)

AAMF

CURSOS

PORTAI DA TRANSPARÊNCIA

UCITAÇÕES

CONTATO

NOTÍCIAS

Q

nX

AÇOES

U
N”

Objeto

Data do Pregão

Arquivo

Comunicado

04/2019

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n"04.2019 - Recarga de extintores.

09/10/2019

Baixar

Baixar

05/2019

Edital Pregão ri"05,2019 Fiegistro Preços - Material higiene e limpeza

10/10/2019

Baixar

001/2019

TERMO ADITIVO DE CONTRATO 001/2019 - AME

2019

Baixar

prcOOl

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIALNP 001/2020

27032020

Baixar

Resultai

Baixar

Baixar

Baixar

m:
PERGUNTAS
EREQUENTES

CONTATO
Rua Minas Gerais, n"664 - Sala
701 - Centro

MÍDIA SOCIAL

NEWSLETTER

Acompanhe-nos em nossas redes sociais.

Assine nossa Newstetter e fique por de
de nossos acontecimentos

A AUTARQUIA E A UEMG ESTÃO NO
MESMO ENDEREÇO? ,

contato@ame.coni.br

Endereço de Email...

Quais os Cursos estão sendo
oferecidos pela Autarquia?
(35)3714-3004 e(35)3714-3128
A AUTARQUIA FORNECE BOLSA DE
ESTUDO?
QUAL O TELEFONE DA AUTARQUIA?
Qual telefone da UEMG Poços de
Caldas ?
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COMUNICADO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO 001/2020 - AME.
Visando a contenção de despesas e considerando inexistir urgência na
aquisição do objeto constante no Pregão n°001/2020- AME - Processo
de Compras n° 011/2020 (aquisição de veículo zero quilômetro), a
Presidente do Conselho de Curadores da Autarquia Municipal de
Ensino, no uso de suas atribuições legais^ decide, com fulcro na
cláusula 16.1 do edital e na Súmula 473 do STF, REVOGAR o Pregão
n‘^001/2020- AME. Poços de Caldas, 04 de junho de 2020. NANCl DE
MORAES -Diretora Executiva - AME / MARIA HELENA BRAGAPresidente do Conselho de Curadores - AME
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