Processo Licitatório n° 64/2018
Pregão Presencial nº 51/2018
Entrega dos envelopes e Credenciamento até: 16/01/2019 às 08h00h (Horário de Brasília – Brasil)
Início da Sessão Pública: 16/01/2019 às 08:00 h (Horário de Brasília – Brasil)

OBJETO:

A presente licitação tem por objeto Registro de Preço para eventual
aquisição de equipamentos, mobiliários e Eletrodomésticos para atender
demanda das Secretarias Municipais, conforme especificações contidas
no Anexo – II, deste Edital, e condições previstas neste instrumento
convocatório.

LOCAL DE
Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas, Av. Renato Azeredo, 210 – Centro
REALIZAÇÃO
– Fortuna de Minas.
DA LICITAÇÃO:
PREÂMBULO
O Município de Fortuna de Minas (MG), inscrita no CNPJ 18.116.145/0001-18, através da sua
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Licitação Pública na modalidade
de Pregão Presencial menor preço, regime de execução: Empreitada por Preço por item.
O pregoeiro Sr. Luiz Carlos de Melo Guimarães designado pela Portaria n º 857 de 03 de janeiro
de 2018 – da Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas/ MG, receberá os envelopes de proposta e
habilitação, em sessão pública a ser instaurada nas datas e horários supracitados, no Setor de
Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas, sito a Av. Renato Azeredo, 210
- Centro.
Na hipótese de não haver expediente no dia de realização do Pregão, a Licitação será realizada no
primeiro dia útil subseqüente, mantendo-se inalterado o horário de realização.
1 – SUPORTE LEGAL
1.1 – A presente Licitação será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Lei Estadual n.º
14.167, de 10/1/2002, Decreto Estadual n.º 44.786, de 18/04/2008, Lei no 8.666/93, de
21/06/1993, Lei Estadual nº 13.994, de 18/09/2001, Lei Estadual n.º 18.376, de 08/09/2009,
Decreto Estadual 45.902, de 27/01/2012, Decreto Estadual nº 46.105, de 12/12/2012, Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, Decreto Estadual n.º 44.630, de 03/10/2007, e demais
condições fixadas neste edital.
2 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – O presente registro de preços visa eventual aquisição pela Prefeitura Municipal de Fortuna
de Minas/ MG.
2.2 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura.

2.3 – A partir da publicação da Ata de Registro de Preços, a licitante se obriga a cumprir, na sua
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeita, inclusive, às penalidades pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
2.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
2.4.1 – Quando da licitação específica para compra resultar preço igual ao superior ao registrado,
deverá a Administração revogá-la no interesse público e processar a aquisição por intermédio da
Ata de Registro de Preço.
2.5 – O procedimento será encerrado com a subscrição da Ata e homologação do procedimento pelo
Prefeito Municipal.
3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA
1 - Poderão participar desta licitação:
1.1 – os interessados que atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentação;
1.2 - cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja pertinente e
compatível com o objeto desta licitação;
1.3 – Esta licitação tem participação exclusiva nos itens de 01 a 59 e 61 a 63, para Microempresa
(ME), Microempreendedor Individual (MEI) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do
inciso I, do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (redação dada pela Lei Complementar nº
147/2014), do ramo pertinente ao objeto licitado.
1.3.1 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME),
Microempreendedor Individual (MEI) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, deverão declarar e comprovar documentalmente sua
condição de ME, EPP MEI ou equiparada da seguinte forma:
1.3.1.1 - Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento
arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da
pequena empresa;
1.3.1.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada
ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da
sede da pequena empresa.
1.3.1.3 - Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, Certificado da Condição de
Micro Empreendedor Individual – CCMEI

1.4 – Em se tratando de itens exclusivos (exclusiva nos itens de 01 a 59 e 61 a 63), a ausência de
informação prevista no item 1.3 e subitens impedirá a participação da Microempresa (ME),
Microempreendedor Individual (MEI) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) no processo licitatório,
uma vez que é condição para o exercício das prerrogativas previstas na Lei Complementar nº
123/2006.
1.5 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente.
1.6 - Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes dos licitantes efetivamente
credenciados.
2 - Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica:
2.1 - suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o município de Fortuna de
Minas;
2.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;
2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
2.4 - com falência decretada;
2.5 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.
3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
4 – AQUISIÇÃO DO EDITAL
4.1 – O presente Edital encontra-se disponibilizado na Internet no endereço eletrônico
www.fortunademinas.mg.gov.br para efeito de consulta e poderá ser impresso de acordo com as
instruções contidas no referido endereço eletrônico. O Edital também poderá ser consultado pelos
interessados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas/ MG (Avenida
Renato Azeredo, 210, Centro Fortuna de Minas/ MG, horário de atendimento ao público pelo
setor de licitações de 07:00h às 11:00h e de 12:00 às 16:00h. de segunda a sexta-feira.
5 – CREDENCIAMENTO
5.1 – A proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um único
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente
apropriado, observando o que segue:
5.1.1 – O Credenciado far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular com firma reconhecida, com amplos poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente (Modelo Anexo I).

5.1.2 – Quando se tratar de titular, diretor ou sócio gerente da empresa, será exigida a apresentação
de documento devidamente autenticado, comprobatório de sua capacidade para representá-la. Essa
comprovação deverá ser feita mediante a apresentação do Contrato Social, original ou cópia
autenticada, ou por instrumento público de procuração.
5.1.3 – A não apresentação do credenciamento impedirá a manifestação, em nome da licitante
durante a abertura e o processamento da licitação.
5.1.4 – O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa -ME,
Empresa de Pequeno Porte - EPP , conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que não
esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº
123/06, deverá comprovar sua condição de ME, EPP ou equiparada:
5.1.4.1. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação
desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão
equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.
5.1.4.2. Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição
será efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.
5.1.4.3. As certidões descritas nos itens 5.1.4.1 e 5.1.4.2. apresentadas após o dia 31 de janeiro do
corrente ano, terão obrigatoriamente que ter sido emitidas no exercício em curso. (AS REFERIDAS
DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES)
5.1.5 – O licitante deverá apresentar Declaração prevista no artigo 4°, inciso VII, da Lei Federal n°
10.520/2002, (Modelo Anexo VIII).
5.1.6 – Após credenciamento, será declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro. A partir deste
momento, não serão admitidos novos proponentes.
6 – SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO OU IMPUGNAÇÃO
6.1 – Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos do presente Edital de licitação,
na forma eletrônica através do e-mail: procuradoria@fortunademinas.mg.gov.br ou por fax (31)
3716-7111, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital para
abertura da sessão pública.
6.1.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser endereçados e
enviados ao Pregoeiro.
6.1.2 – Os questionamentos serão respondidos e disponibilizados para todos os interessados, no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento, através do e-mail e no endereço
www.fortunademinas.mg.gov.br para ciência de qualquer interessado.
6.2 - É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente instrumento
convocatório, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação, devendo a Administração Publica Municipal, por intermédio do Pregoeiro Municipal,

julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis.
6.2.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento convocatório perante o
Município de Fortuna de Minas o licitante proponente que não o fizer até o segundo dia útil que
anteceder à entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação,
apontando as falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso.
6.2.2 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
6.2.3 - A impugnação deverá ser protocolada no Setor de Licitação, devendo estar acompanhada do
documento que concede poder ao signatário da peça impugnatória, sob pena de não conhecimento.
Não será ainda aceito impugnação apresentada intempestivamente ou encaminhada via fac-símile
ou correio eletrônico (e-mail).
6.3 – Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após apresentação da proposta e da
documentação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus
termos.
7 – SISTEMÁTICA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE
HABILITAÇÃO
7.1 – O representante legal credenciado ou titular da empresa licitante deverá entregar ao Pregoeiro,
no local, dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, 02 (dois) envelopes opacos,
devidamente lacrados e rubricados, contendo na parte frontal, respectivamente, os seguintes dizeres:
(Identificação da empresa licitante – Razão Social e Número do CNPJ)
ENVELOPE N º 01 – PROPOSTA COMERCIAL
Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas/ MG
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos, mobiliários e
Eletrodomésticos para atender demanda das Secretarias Municipais.
Processo Licitatório: 067/2018
Pregão Presencial: 51/2018
(Identificação da empresa licitante – Razão Social e Número do CNPJ)
ENVELOPE N º 02 – DOCUMENTAÇÃO
Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas/ MG
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos, mobiliários e
Eletrodomésticos para atender demanda das Secretarias Municipais
Processo Licitatório: 067/2018
Pregão Presencial: 51/2018
(Identificação da empresa licitante – Razão Social e Número do CNPJ)
7.2 – Os envelopes lacrados serão rubricados por todos presentes na sessão inaugural da licitação.

7.3. Poderá o licitante apresentar envelope através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
ou por representante não credenciado, ficando a licitante obrigada a apresenta-los até a hora e data
estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 4.1. deste Edital;
7.3.1. A participação na forma do item 4.5., sem presença do representante no ato da sessão, impede
a apresentação de lances por parte da licitante;
7.4. O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e
“Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e
horário definidos neste edital.
7.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a
realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada
para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação.
8 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
8.1 – A proposta comercial deverá ser apresentada conforme Anexo III, em única via, digitada ou
datilografada, devendo ser redigida de forma clara e inequívoca sem alternativas, emendas, rasuras
e entrelinhas, rejeitando-se aquelas escritas à margem ou fora do seu corpo, em língua portuguesa.
A descrição completa dos itens a serem fornecidos deverá ser informado de acordo com as
especificações constantes do Anexo II, devendo conter os preços unitários e totais de cada item e o
valor total da proposta, em reais, com no máximo 02 (duas) casas decimais a direita da vírgula.
8.2 - Se houver dúvida ou divergência entre os preços unitários e o preço total do item, prevalecerá
o preço unitário.
8.3 – A Proposta Comercial deverá satisfazer na forma e no conteúdo as exigências deste
instrumento convocatório, especialmente o seguinte: serem datados e assinados pelo representante
legal da empresa proponente, devidamente comprovado no processo, constar o nome completo e
número do documento de identificação do signatário, o endereço completo e atualizado da licitante,
o número de inscrição no CNPJ, INSC. ESTADUAL telefone e FAX se houver.
8.4 – A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em
virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro, com indicação da marca e origem do
produto cotado;
8.5 – A última folha da proposta deverá ser obrigatoriamente assinada pelo representante legal da
empresa licitante, devidamente identificado.
8.6 - Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca, sob pena de desclassificação;
Noticiamos os dados completos do sócio proprietário desta empresa: Senhor
(a)..................................., brasileiro(a), (estado civil), CPF n.º ..................., RG n.º ..................., data
de
expedição
......................,Telefone................,e-mail
do
sócio
proprietário.........................................,residente e domiciliado na (Rua, Avenida, Alameda, Praça
etc).......................................................................,
n.º............,
(Bairro,
Distrito,
etc)
............................................, Complemento .........................., CEP:.............., município de

..............................................., Estado de(a)......................................., sendo este senhor a pessoa
responsável por assinar o instrumento de contrato (ou instrumento congênere) que eventualmente
seja firmado pelas partes.
8.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas
propostas que ofertem apenas um preço para cada item do objeto desta licitação.
9 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE
9.1 – Serão adotados os seguintes critérios de aceitabilidade da proposta, quando do julgamento
respectivo:
9.1.1 – Conformidade das especificações constantes na proposta com as previstas na pro-forma
(Anexo II) deste Edital.
9.1.2 – Conformidade do preço proposto com o preço consignado na pesquisa de preços, que reflete
valores decorrentes de consulta ao mercado.
9.2 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis,
consoante o Art. 48, Inciso II da Lei n º 8.666 de 21.06.93.
10 – ABERTURA DOS ENVELOPES
10.1 – Após a fase de credenciamento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes de Propostas
Comerciais, para verificação do atendimento das condições de aceitabilidade previstas no item 09
deste Edital.
10.2 – Em seguida classificará o autor da proposta de menor preço unitário e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente
à de menor preço.
10.2.1 – Serão utilizadas 02 (duas) casas decimais para efeito de cálculo dos valores das propostas.
10.3 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o
Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes até o máximo de três, para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas.
10.4 – Individualmente convidadas pelo Pregoeiro, as licitantes classificadas na forma seqüencial, a
partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de classificação,
apresentarão lances verbais.
10.5 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
10.6 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço unitário e o valor estimado para a aquisição que, por sua vez, reflete prévia pesquisa

de mercado.
10.7 – Findos os lances verbais, o Pregoeiro verificará a compatibilidade do preço ofertado com o
praticado no mercado e, motivadamente, decidirá sobre a sua aceitação.
10.8 – Aceita a proposta, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope de habilitação, para fim de
conferência do atendimento às condições previstas no item 11 deste Edital.
10.9 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital acerca da habilitação, a licitante
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação.
10.10 – Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda esse edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto do certame.
10.11 – O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor
preço, nos casos previstos nos subitens 10.6, 10.7 e 10.10.
10.12 - No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, dentre as que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço, o desempate se
através de sorteio, para que se determine qual a empresa que ofertará o primeiro lance verbal.
10.13 – O representante credenciado ou titular da empresa participante é responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e
lances. Os preços não poderão ser onerados em virtude de expectativa inflacionária ou de custo
financeiro.
10.14 – O representante credenciado ou titular da empresa participante deverá acompanhar as
operações durante a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens pronunciada pelo Pregoeiro.
10.15 – Proferida a decisão, o resultado constará da ata a ser lavrada pelo Pregoeiro e assinada pelos
licitantes presentes.
11 – HABILITAÇÃO
11.1 - O licitante que ofertar o menor preço deverá apresentar os documentos abaixo relacionados,
os quais deverão ser apresentados em cópias autenticadas por cartório competente, por servidor
dessa Administração Municipal ou publicação oficial:
PESSOA JURÍDICA
1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
1.2 - a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
a.1) No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de

seus administradores.
a.2) O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações
anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não consolidadas.
;
1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
1.5 - Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto
poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI
1.6 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação.
1.7 - prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, mediante apresentação de certidões emitidas pelos órgãos competentes;
1.8 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
1.9 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,
através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;;
1.10 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
1.11 - declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal do
licitante, conforme modelo do Anexo V;
1.12 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura dos
envelopes “Documentação”.
1.12.1 - No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a
certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação
expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido
plano foi homologado judicialmente.
1.13 - Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo IV)
1.14 - Pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,

comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível com o objeto da
licitação.
1.15 - Somente para os itens 02, 03, 05, e 06:
a) - Laudo Ergonômico emitido por profissional habilitado pelo Ministério do Trabalho (Engenheiro
de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, devidamente registrados em seus respectivos
conselhos de classe) ou profissional/entidade com notória especialidade em ergonomia.
1.16 – O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME),
Empresa de Pequeno Porte (EPP), MEI – Micro Empreendedor Individual ou equiparada, conforme
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do
parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, deverá declarar e comprovar
documentalmente sua condição de ME, EPP, MEI ou equiparada da seguinte forma:
1.16.1 - Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento
arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da
pequena empresa;
1.16.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada
ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da
sede da pequena empresa.
3 - Os documentos relacionados no item 1 deste Título poderão ser substituídos pelo Certificado de
Registro Cadastral - CRC, emitido pelo Município de Fortuna de Minas ou por qualquer órgão da
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, em vigor na data de realização do Pregão,
desde que expressamente indicados no referido cadastro.
3.1 - A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou instrumento público ou
particular de procuração, ou Carta de Credenciamento, com vistas à conferência da
assinatura do representante legal aposta nos documentos.
3.2 - No caso de não constar no CRC, quaisquer documentos exigidos no item 1 deste título, o
licitante deverá complementar a documentação exigida no envelope documentação,
logicamente antes do protocolo do mesmo no Município.
3.3 - Se os documentos relacionados no item 1 deste título, indicados no CRC, estiverem com os
prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em vigor.
3.4 - O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas
as penalidades cabíveis.
4 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se
que:
4.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

4.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
4.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os
documentos da matriz quanto os da filial;
4.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
5 - Na ausência de documentos constantes do item 1, deste título, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe
de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos
autos.
5.1 - O Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante
será inabilitado.
6 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte – EPP, MEI – Micro Empreendedor
Individual deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
6.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME, EPP e
MEI for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município,
para regularização da documentação.
6.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido ao(à) Pregoeiro(a).
6.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis inicialmente
concedidos.
6.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n º 8.666/93, sendo
facultado ao (a) Pregoeiro (a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos
termos do item 24, do Título X, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.
7 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data
fixada para sua apresentação.
7.1 Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão,
exceto atestados de capacidade técnica, se exigidos.
7.2 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro (a) ou publicação em
órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº
8.666/93, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua

apresentação.
8 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de
protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos.
9 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Título ou a sua ausência,
inabilitará o licitante.
12 – DAS AMOSTRAS
12.1 - O(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar deverá(ão) entregar a(s) amostra(s) em até
05 (cinco) dias contados do momento em que for declarado o vencedor do certame. A (as) amostra
(a) deverá ser apresentada conforme especificação contida no Termo de Referência, inclusive dos
tamanhos, para avaliação e análise de aceitabilidade pela comissão de avaliação, nomeada através
da Portaria n° 886/2018.
12.2 - As amostras deverão ser entregues identificadas com etiquetas autocolantes, constando o
nome da empresa e o número do item a que se refere.
13 – RECURSO
13.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar de forma imediata e motivada a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias corridos para apresentar as
razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo apresentarem
contra–razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo–lhes
assegurada vista imediata dos autos.
13.2 – A decisão relativa ao recurso será motivada pelo pregoeiro e submetida à apreciação da
autoridade competente. O recurso não terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.3 – Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.
13.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.
13.5 – Os recursos administrativos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, ou peticionados na
própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzido a termo em ata.
13.6 – Não serão reconhecidos e aceitos os recursos interpostos enviados por fax e as petições que
tenham sido apresentadas fora do prazo legal.
14 – ADJUCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 – Inexistindo manifestação recursal o (a) Pregoeiro (a) adjudicará o objeto ao licitante

vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o
procedimento licitatório.
15 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15.1 - Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação no caso de
aquisição, serão:
02.02.01.04.122.0402.1004- 4.4.90.52.00
02.02.03.04.122.0003.1005. 4.4.90.52.00
02.03.01.04.123.0065.1007. 4.4.90.52.00
02.03.03.04.123.0421.1005. 4.4.90.52.00
02.05.03.12.365.1216.1014. 4.4.90.52.00
02.05.04.12.361.1211.1019. 4.4.90.52.00
02.05.07.12.361.0012.1079. 4.4.90.52.00
02.05.07.12.365.0012.1079. 4.4.90.52.00
02.06.01.10.122.0402.1003.4.4.90.52.00
02.06.02.10.305.1015.1028. 4.4.90.52.00
02.07.01.08.244.0811.1034. 4.4.90.52.00
02.07.02.08.244.0811.1003. 4.4.90.52.00
02.07.03.08.244.0801.1082. 4.4.90.52.00
02.08.01.27.812.0402.1005. 4.4.90.52.00
02.08.03.27.695.0002.1005. 4.4.90.52.00
02.08.04.13.392.0402.1023. 4.4.90.52.00
02.09.01.04.122.0402.1044. 4.4.90.52.00
16 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis a contar
do recebimento da comunicação específica, para assinar a Ata de Registro de Preços, que obedecerá
às condições indicadas na minuta do Anexo VI, na qual estarão definidas as especificações
mínimas, quantidades estimadas, e os preços unitário e global dos bens a serem fornecidos.
Assinada a Ata de Registro de Preços, a solicitação dos itens registrados dependerá de requisição da
Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas, através das Secretarias do Município de Fortuna de
Minas.
16.2 - A Ata de Registro será válida por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
16.2.1 – A prorrogação será precedida de pesquisa ao mercado para comprovar que o preço
registrado continua vantajoso, e de consulta ao detentor e aos que aderiram ao menor preço, sobre o
interesse na prorrogação.
16.3 – A Ata de Registro poderá sofrer alterações, nos seguintes casos:
16.3.1 – Em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado, ou no caso de

ocorrência de fato que eleve o custo dos bens registrados, a Prefeitura Municipal de Fortuna de
Minas/ MG poderá promover as negociações junto aos detentores do Registro.
16.3.1.2 – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas/ MG
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
16.3.1.3- A Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas/ MG poderá liberar o fornecedor do
compromisso assumido, sem aplicação de punição caso o preço do mercado esteja
comprovadamente superior ao registrado na Ata, devendo isto ser motivado pelo fornecedor.
16.3.2 – Quando por motivo superveniente o preço se tornar superior ao praticado do mercado,
convocado o detentor do registro e frustrada a negociação, será liberado do compromisso assumido
e serão convocados, no prazo de 03 (três) dias úteis, os demais fornecedores registrados na Ata para
promover a negociação.
16.3.3 – O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo
processo administrativo e ensejará aditamento a Ata pela Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas/
MG, que deverá informar aos demais fornecedores, a nova ordem de registro.
16.3.4 – Em qualquer hipótese de cancelamento de registro é assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
17. - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
17.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei n. º 8.666/93.
17.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
17.3 – QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER
PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS/MG.
18 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 - O licitante que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto
do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública Municipal, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais.
19 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
19.1 – O preço será cancelado nos seguintes casos:

19.1.1 – Pelo Município:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do edital que deu origem ao registro de preços;
b) o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de
preços;
c) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
d) o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese em que esses se ornarem
superiores aos praticados pelo mercado;
e) por razões de interesse público;
f) na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem à suspensão;
g) se todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogará a presente ata de registro
de preços.
19.1.2 – Pelo Fornecedor:
a) mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio de Ordem de Compras ,
comprovando estar impossibilitado de cumprir às exigências desta Ata;
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior.
19.3 - O cancelamento pelo Município de Fortuna de Minas, de preço registrado, será precedido do
contraditório e ampla defesa.
19.3.1 – A comunicação do cancelamento de preço registrado será publicado na Imprensa Oficial de
Minas Gerais e em seu sítio Oficial do Município, juntando-se comprovante nos autos da presente
Ata.
20 – PAGAMENTO
20.1 - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal, devendo o
licitante proponente proceder a entrega da nota fiscal na Secretaria Requisitantes.
20.2 – No caso de ocorrência de inadimplência por parte do município no cumprimento de suas
obrigações, os valores expressos nas medições serão corrigidos monetariamente até o dia do efetivo
pagamento, processando-se o cálculo “Pro rata die”, tendo como base a variação do IGP-M (Índice
Geral de Preços de Mercado) ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.
20.3 - Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos, ainda que a requerimento do
interessado.

21 – FORNECIMENTO DO OBJETO
21.1 - O prazo máximo para entrega do produto, objeto aqui licitado, será de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura do instrumento contratual (ANEXO VII), podendo ser prorrogado, caso
haja necessidade, formalizando a prorrogação através de termo aditivo.
Os produtos deverão ser fornecidos, parceladamente, até 30 (trinta) dias após o recebimento da
NAF – Nota de Autorização de Fornecimento, exceto a Câmara Fria (item 60) que deverá ser
fornecida até 75 (setenta e cinco) dias após o recebimento da NAF – Nota de Autorização de
Fornecimento.
Ao término do prazo acima estipulado, e não havendo necessidade da quantidade solicitada o município não será
obrigado a adquirir todo o serviço licitado, conforme art.65 § 1º da Lei 8.666/93:
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos

22 – DAS OBRIGAÇÕES
22.1. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
22.1.1 - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
bem como fornecer todos os materiais empregados dentro de elevados padrões de qualidade e
adequados à finalidade específica dos serviços, rigorosamente em conformidade com as normas da
ABNT, sendo que qualquer material utilizado que não esteja de acordo com memorial e referidas
normas deverá ser imediatamente substituídos ou reexecutados, sem qualquer ônus adicional para o
CONTRATANTE, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto.
22.1.2 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
22.1.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
22.1.4 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do presente Instrumento de
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, modalidade Pregão Presencial 51/2018, devendo
comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a
manutenção do presente.
É ainda obrigação da CONTRATADA:

a) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, todas as obrigações assumidas;
b) Reparar, corrigir, remover, ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte,
objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
c) Participar à fiscalização ou supervisão da Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas, a ocorrência
de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a execução do objeto deste contrato, no
todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir a situação;
d) Responder por danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
e) Responder por danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
20.2

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1 Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas;
2 - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
3 - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações
deste Termo;
4 - Efetuar o recebimento do objeto;
5 - Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos aditivos
que venham a ser firmados;
6 - Notificar a CONTRATADA, qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços,
inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos
termos da lei, prazo para apresentação de defesa.
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 – Fica assegurada a Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas, no interesse da Administração,
o direito de anular ou revogar, mediante despacho fundamentado da autoridade competente, em
parte ou no todo, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação
vigente, ressalvado o disposto nos parágrafos do artigo 49, da Lei 8.666/93.
23.2 – O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar erros ou falhas, relevar omissões ou erros
puramente formais observados na documentação e na proposta comercial, desde que não contrariem
a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
23.3 – Caso necessário, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão para realização de
diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os
licitantes presentes.
23.4 – O desatendimento das exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
23.5 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo pregoeiro.
23.6 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no
artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.
23.7 – Os proponentes assumem todos os custos com a preparação e apresentação de suas propostas
e a Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.8 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição das licitantes
pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo
regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso,
denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pelo Departamento de Licitações e
Compras da Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas.
23.9 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
23.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Sete Lagoas/ MG, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
24 – ANEXOS
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8

ANEXO I – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO.
ANEXO II – RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÕES/ TERMO DE REFERÊNCIA.
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO.
ANEXO V - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS, ATENDENDO AO
DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ACRESCIDO PELA LEI Nº
9854/99
ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO VII - - DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP
ANEXO VIII - DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº
10.520/2002

Fortuna de Minas, 21 de novembro de 2018.
Luiz Carlos de Melo Guimarães
Pregoeiro

ANEXO I
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

A

empresa

....................................................................................................

com

escritório

à

............................................. (rua, n°, bairro, cidade e estado), CNPJ n°. ......................... por seu(s)
representante(s) abaixo assinado(s), credencia Sr.(a)(s).................................................. portador da
Carteira

de

Identidade

(RG)

n°.................

órgão

expedidor

..........,

C.P.F.

nº........................................ para representá-lo perante a Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas/
MG, nos atos relativos a Pregão, podendo, para tanto, apresentar proposta de preço lances verbais,
assinar a proposta apregoada, assinar Atas, impugnar licitantes e propostas, recorrer de qualquer
instância administrativa, denegar do direito de recurso, rubricar páginas de documentos, debater
cláusulas contratuais, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar
e assinar o que convier, pedir informação, assinar contrato, enfim, praticar todos os atos necessário
implícito fiel, perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento, nos termos do edital.

__________________________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Cargo
Carteira de identidade
CPF

OBS:


Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Licitatório n. º 067/2018
Pregão Presencial n º51/2018
O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o Pregão Presencial para Registro de
Preços, regime de execução: Empreitada por Preço por item.
O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou
inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções
administrativas, civis e penais cabíveis.
Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após a execução do objeto, mediante a
apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de
comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.
1 – OBJETO
Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos, mobiliários e Eletrodomésticos
para atender demanda das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes deste
Termo de Referência.
Quant.
Item
01

Unidade
Medida
unidade

12

02

unidade

10

Descrição
Arquivo de madeira para pasta suspensa (com 4 gavetas) Arquivo em madeira 4 Gavetas com
carrinho telescópico - 18 mm ;Medidas aproximadas Alt. 1,27 m x Larg. 0,49 cm x Prof. 0,55
cm;Tampos e painéis: MDP 18mm revestimento melamínico; Fundo: MDP; 18mm revestimento
melamínico; 04 gaveta com caixa em aço pintura Epóxi pó texturizada; Trilhos Corrediça telescópica
deslizante; Capacidade de Peso por gaveta: 25 kg; Pés: Sapatas niveladoras rosqueáveis;
Fechamento: Fechadura com travamento simultâneo.
Puxadores: Plástico, tipo alça;Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm nos tampos e corpo;
Fixação: Parafusos rodofix. Base metálica: Tubo retangular 40x20 mm
Mesa de Escritório simples BASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR DIVISÕES DE 02 A 03
GAVETAS
cor cinza Pés e Tampo espessura 25 mm e painel frontal com 18
mm.Estrutura:Tampo e pés com espessura de 25 mm. Bordas com acabamento em fita PVC
refilada e polida, de espessura 2 mm, Painel de espessura 18 mm, afixado aos pés por meio de
cantoneiras com capa em polipropileno para dar acabamento.

03

unidade

02
Mesa para Computador base madeira/ mdp/ mdf/ similar material de confecção madeira/ mdp/
mdf/ similar divisões de 03 a 04gavetas deverá possuir suporte para cpu suporte para impressora
suporte para teclado cor cinza

04

unidade

02
Mesa para Impressora em mdf, cor cinza, estrutura em aço / ferro pintado dimensões minimas
mínimo de 50 x 40 x 70 cm

05

unidade

04
Cadeira ergonômica para obeso de acordo com a NR17; material de confecção aço / ferro pintado
com braços ; assento e encosto estofado, revestido em Courino ou similar de cor preta que
suporte até 200 kg

06

unidade

10
Cadeira ergonômica de acordo com a NR17; material de confecção aço / ferro pintado com
braços ; assento e encosto estofado, revestido em Courino ou similar de cor preta que suporte
até 120 kg

07

unidade

04
Arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas e chave de travamento simultâneo, confeccionado em
BP com tampo de 25 mm com ergosoft na frente e fita de bordo nos demais lados. Frente em BP
18 mm com fita reta nas bordas. Corpo e gavetas em aço pintado pelo sistema de pintura epóxi pó

08

unidade

06
Mesa Infantil :confeccionada em material polipropileno, cor (vermelho e/ou azul e/ou rosa)
largura 43cm; altura.40cm; profundidade 43cm

09

unidade

24

unidade

10

11

06

unidade

06

Cadeira Infantil Cor: (vermelho e/ou azul e/ou rosa) Material: Polipropileno
Dimensão Do Produto: 55 X 32 X 31 Cm (Altura X Largura X Comprimento) Peso: 0.735 Kg
Ventilador de Coluna (de 40cm com 3 velocidades)
Ventilador de Coluna de 40 cm, Cor: preta ou branca. Dimensões do produto sem a embalagem: 150
x 45 x 41,5, Potência (Watts) 80 W Voltagem 127V Peso líquido unitário 2,8 kg Peso bruto unitário
3,5 kg Produto de Procedência Nacional. 23 Coluna com regulagem de altura 3 velocidades
Oscilante Inclinação regulável Base de apoio do ventilador em circunferência, com diâmetro
aproximado de 20 cm. O conteúdo da embalagem deve ser composto por: 01 Ventilador, Manual de
Assistência Técnica, Manual de Instruções Consumo:0,08 a 10,00 Kw/h Comprimento do fio de
energia aproximadamente 1,30 m. Tomada no novo padrão de tomadas Brasileiro Material de
polipropileno Garantia mínima de 01 (um) ano
Ventilador de Teto com no mínimo 3 pás

unidade
12

03

Bebedouro industrial coluna conjugada 50 litros de alta qualidade. corpo e estrutura em aço inox
430 e pés regulável, refrigeração por compressor, serpentina inox 304 (interna)
reservatório em polipropileno
regulagem de temperatura através de termostato 02 torneiras

unidade
13

02
unidade

02

14

15

unidade

02

unidade
16
17

01
unidade

01

unidade
18

19

unidade

Bebedouro /purificador refrigerado pressão , coluna conjugada – com torneiras para água natural e
gelada, gabinete em aço inoxidável 110volts,
Purificador de água gelada com ozônio, Capacidade para refrigeração de no mínimo 2,5 (dois) litros
de água/hora; selo do INMETRO Certificação de Aparelhos para a Melhoria da Água, conforme
portaria 344 ;Elemento filtrante certificado pelo Inmetro;Fabricado em duas voltagens (220v ou
127v) deve ser fabricado em material atóxico que não entra em contato com a água (ABS
polipropileno impregnado com UV);Água Natural e Gelada, Termostato externo para controle da
temperatura;Fixação: Parede/ Bancada/ Pia;Bandeja retrátil que permite o enchimento de recipientes
maiores de 20 Cm, Compressor hermético que proporciona baixo consumo de energia elétrica;
acionamento mecânico / contínuo na saída de água, fornecendo água natural na ausência de energia
elétrica, Conexão direta à rede hidráulica, sem necessidade de reabastecimento manual e/ou
utilização de garrafões de água, garantia mínima de 01 ano
Micro Retífica – 120W 3000-30 – 110V (com no mínimo 36 acessórios- Corta, lixa, esmerilha, pule,
grava, fura e remove resíduos). Boa qualidade
Máquina de Algodão doce profissional – Capacidade de produzir no mínimo 180 unidades por hora,
Cuba coletora com 43cm diâmetro interno, Bivolt, cabine em aço inox, Painel de controle completo,
interruptores motor, controlador de temperatura e luz piloto que indica aquecimento, potencia
máxima 1200W; capacidade de produzir no mínimo 180 unidades por hora . garantia boa qualidade.
Câmera fotográfica digital – Compacta, resolução 20,2 MP, zoom óptico 25x, habilitada para wi-fi,
com vídeo, com estabilidade de imagem-

01

Câmera fotográfica profissional, digital marca de referencia Canon T6 18-55mm 75-300mm Bolsa
bananafoto C.32gb Tripe Kit Limpeza Filtro UV, similar ou superior . garantia mínima 01 ano

01 kit

Radio comunicador - Kit Com 10 Rádios Comunicadores walk talk Fone De Ouvido
Frequência: 400 ~ 470mhz; 16 Canais; Raio De Comunicação de 01 a 4 Km; Bateria: 1500mah;

Tempo De Tempo De Trabalho: 24 Horas; Potência: 4w; Voltagem: 3.7v; Dimensões: 115mm X
60mm X 33mm; Peso: 150 Gramas (Cada Rádio); Vida Útil Da Bateria: Aproximadamente 8 A 9
Horas; Estabilidade De Frequência: 2,5 Ppm;Impedância Da Antena: 50 Ohms; Espaçamento
Entre Canais: 25khzEmissão De Espúrias: Ruído Fm: Distorção De Áudio: Transmissão
Corrente: Sensibilidade: (12db Sinad)Itens Inclusos:10 Rádios Bf-777s;10 Clip - suporte ; 10
Baterias; 10 Carregadores De Bateria Bivolt 110-220v; 10 Fones De Ouvido Com Microfone
20
21
22
23
24

unidade
unidade

03
03

unidade

02

unidade

02

unidade
unidade

01
02

Forno micro-ondas: Capacidade de, no mínimo, 30 litros, Display, Cor branca, Prato giratório com
no mínimo 315 mm de diâmetro, Trava de segurança, Tensão de 110V., Garantia mínima de 1
ano, Certificação INMETRO, Selo Procel de Economia de Energia Classificação “A”

25
unidade

02
Ferro de passar roupas função seco e vapor, placa antiaderente, votagem 110V, potencia mínima
1200w

26
Unidade

02
Fogão industrial 6 queimadores 30x30 duplos de alta pressão para gás,controle individual de
chamas, confeccionado em aço carbono, estrutura desmontável,mesa no perfil de 70mm
aproximadamente. Bandeja coletora de resíduos, 04 pes

27
unidade

01
Fogão industrial 5 queimadores sendo 01 gigante 40x40 de baixa pressão para gás,controle
individual de chamas, confeccionado em aço carbono, material das grelhas e queimadores: ferro
fundido, Registro de baixa pressão,Bandeja coletora de resíduos, 04 pes ; Queimadores: ( 02
simples, 02 duplo e 01 duplo gigante)

28

unidade

01
Poltrona assento em espuma injetada de uso hospitalar para acompanhante. Encosto interno em
polipropileno com almofada em espuma injetada com capas de proteção injetadas em
polipropileno. Mecanismo com regulagem de inclinação, altura e profundidade do encosto por
manipulo ou alavanca. Regulagem de altura mecânica ou a gás, estrela em aço com capa plástica,
nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta,
capacidade ate 120kg

29

unidade

01
Seladora para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel); circuito
eletrônico com controle de temperatura, com sistema integrado de corte e suporte para rolo; Área
de selagem: 25 cm; Espessura de selagem: 9 mm.

30
unidade

05
Esfigmomanômetro, Para medição de pressão arterial, modelo adulto, com braçadeira resistente
em tecido de nylon ou brim, antialérgico, flexível, moldável facilmente ao braço. O fecho deve ser
de metal de ótima resistência e durabilidade. O manômetro devera ser de alta precisão, com escala
de 0 a300mm de Hg,com ausência de defeitos de fabricação garantidos,tampo resistente dotado de
blindagem protetora contra desregulagens ou choques, fundo de cor clara com numeração bem
visível, certificado pelo INMETRO, acondicionado em estojo próprio. No equipamento devera
conter de forma legível e permanente a marca do fabricante. A GARANTIA DEVERA SER
COMPROVADAMENTE DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES. APRESENTAÇÃO DO
CERTIFICADO BPF -BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. Apresentar amostra

31

unidade
32

GELADEIRA CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS 01 PORTA COR BRANCA
Fogão 4 bocas (a gás): Com acendedor elétrico, Capacidade mínima do forno: 55 litros Dimensões
aproximadas: 50x90x60 cm, Tensão de 110V.
Liquidificador:Tensão de 110V, Potência mínima de 500w, Capacidade minima do copo 2
litros,mínimo 12 velocidades, lamina em aço inox, com filtro.
Sanduicheira: tenção 110V, capacidade 2 pães, superfície antiaderente, indicador luminoso
liga/desliga.
Cooktop4 bocas , (a gás): Bivolt, Aço Inox, Vidro Temperado, acendimento automático.

02

Esfigmomanômetro infantil Braçadeira confeccionada em material antialégico em tecido nylon com
fecho em velcro; Manguito: Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra,
confeccionada em PVC antialégico, isento de látex; Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico,
isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; Válvula: Fabricada em latão
cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; Manômetro: Instrumento usado para aferir a
pressão arterial

unidade

07
Escadas de 02 degraus Dimensões (comp. x larg. x alt.): 40 x 40 x 40 cm.,em aço inoxidável; Piso
em chapa de aço revestido por borracha antiderrapante; Pés com ponteiras em PV

33
unidade

01
Bisturi de Alta Freqüência 100 Watts Digital. O equipamento deverá possuir Frequência de
aplicação de energia de no mínimo 4Mhz; Acionamento simultâneo via pedal único; Conjunto
Bisturi/Aspirador independente e compacto ; Placa neutra isolada com nylon, eletrodos fabricados
em liga de tungstênio e pinças bipolares,Coagulador Bipolar de alta frequência para macro e micro
coagulações. O Equipamento deverá apresentar dados de fabricação e certificado de acordo com
as normas da série NBR IEC 60601 e registrado no Ministério da Saúde do Brasil e no exterior ;
Acessórios: deverá vir acompanhado de no mínimo : 01 placa neutra, 01 pedal, 01 caneta porta
eletrodos, 01 Suporte de caneta, 07 eletrodos para ginecologia, 07 eletrodos para cirurgias gerais,
01 aspirador de vapores, 01 filtro de vapores, 01 conjunto de mangueira, 01 especulo nº 02, CD
manual de instruções. Garantia mínima02 anos.

34

unidade

03
Otoscópio com Transmissão de luz por fibra óptica Acompanha kit com 14 espéculos descartáveis
e uma lâmpada adicional para pronta substituição. Cabeça em ABS resistente a impactos; Conexão
para pêra de insuflação, paraotoscopia pneumática; Lente giratória com aumento de 3x para
imagens nítidas, Espéculos de ouvido reutilizáveis, tamanhos 2,5mm e 4,0mm com superfície
lisa, Cabo de metal tipo AA, com revestimento em PVC e clipe de bolso; Lâmpada
XenonHalógena de 2.5v

35

unidade

02
Mesa para exame clínico - Leito fixo estofado revestido em 100 % policloreto de vinila
plastificado (courvim), base em 50% de algodão e 50% poliester (vinil) na cor azul monarca 226,
com 12 mm de espessura, cabeceira ajustável, armação tubularem aço inox, dimensõesde 0,55x
1,80x 0,85 m altura, suporte para papel.

36

unidade

05
Suporte de Soro - Em aço inox 304, tubo de 1 polegada, com dois ganchos abertos, guias e
buchas- base em alumínio fundido, acabamento em pintura epóxi- com quatro rodízios giratórios e
esféricos de 2 polegadas, resistente a alta carga de peso- Altura regulável mínima de 1,40 m e
máxima de 2,05m.

37

unidade

02
Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste
superior flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido,
esmaltado de branco, altura regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em
português, bem como, assistência técnica local, Registro no MS, Certificado de Boas Práticas de
Fabricação emitido pela ANVISA.

38

39
40

unidade

05
Balde a Pedal/ Lixeira DE AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LITROS.

unidade

03
Balde a Pedal/ Lixeira DE AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS.

unidade

01
Compressor Odontológico capacidade MÍNIMO DE 50 LITROS , 1A 1,5 Hp/ 6 a 7 pés

41
unidade

01
Mocho Odontológico a Gás: com Base com 5 rodas duplas; - Aro de apoio para os pés; Altura
regulável de 400 a 500mm, com acionamento a gás; - Estofamento em espuma Densidade 33 com
revestimento em PVC laminado sem costuras, na cor azul.

42

43

unidade

Lanterna Clínica DE LED CONFECCIONADA EM AÇO
unidade

44

06
01
Comadre tipo pá para uso hospitalar, formato anatômico, com alça, totalmente construída em aço
laterais reforçadas por chapas dobradas sem arestas de 2 a 3 litros

45
46

unidade

02
Papagaio de aço inox capacidade 1 litro

unidade

02
Mesa de Mayo MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL

unidade

02

unidade

01

47

Oxímetro de Pulso PORTATIL, saturação periférica oxigênio. 110/220v, autonomia mínima de
4h. Saturação 40 a 100%, 30 a 220 bpm; display led ou cristal

48

49

unidade

06
Estetoscópio adulto auscultador em aço inoxidável tipo duplo

unidade

04
Reanimador pulmonar manual Adulto de silicone com reservatório reanimador, material silicone,
tipo manual, capacidade cerca de 500 ml, componentes reservatório de o2, máscara silicone,
tamanho adulto esterilidade esterilizável.

50
unidade

01
Carro para Material de Limpeza confeccionado em POLIPROPILENO possui KIT C/ MOPs
LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ; SACO DE VINIL; BALDE ESPREMEDOR

51
unidade

02
Cilindro de gases Medicinais material de confecção alumínio, com válvula, manômetro e fluxo
metro capacidade mínima de 05 litros

52

53
54
55
56

unidade

01
Criocautério de gás nitrogênio de 06 a 09 ponteiras

unidade

01
Estadiômetro material confecção alumínio escala mínima 210cm

unidade

02
Caixa térmica 45L

unidade

02
Termômetro digital para caixa de vacina

unidade

01
TENS-FES Clínico 4 Canais - Aparelho microcontrolado com 02 correntes: FES e TENS; TENS
com 7 modos de estímulo: Normal, Convencional, Burst, Acupuntura, Breve e Intenso, VF, VIF;
FES com 3 modos de estímulo: Sincronizado, Recíproco e Controle Manual; Visualização dos
parâmetros em display LCD Blue Light e programação em teclado soft touch; Gabinete em ABS
de alto impacto com painel em ângulo; 04 canais de saídas com controles independentes de
intensidade; Intensidade variável de 1 a 100 mA (carga de 100 ohms); Controles dos parâmetros
da rampa: subida, sustentação, descida e repouso variáveis de 1 a 60 segundos. Controle de
Freqüência (R) variável de 1 a 200 Hz; Controle da Largura de pulso (T) variável de 50 a 400
us;Temporizador eletrônico regressivo variável de 01 a 60 minutos;Alimentação bivolt 110/220 V

57

unidade

01
Bicicleta Ergométrica Profissional, Gênero: Unissex. Indicado para: Treinamento. Classificação:
Profissional. Funções: RPM/Tempo/ Velocidade/ Distância/ Temperatura/ CaloriasTipo de Painel:
Monitor Scan. Quantidade de programas: 17 programas, sendo no mínimo 4 personalizáveis.
Monitoramento Cardíaco: Hand Grip. Sistema de Regulagem: Eletromagnético. Regulagens:
Altura do Banco. Composição: Aço Carbono/Pintura eletrostática a pó. Peso Minimo do Usuário
Suportado pelo Aparelho: 120 Kg. Dimensões aproximadas: 151x66x128 (CxLxA) cm. Assento
com encosto Garantia de 12 meses.

58

unidade
59

MESA GINECOLOGICA Mesa ginecológica Totalmente construída em MDF, Leito revestido em
corano cor azul, ; Espuma D45 alta performance; 3 Gavetas; Amplo armário com prateleira interna;
Regulagem de dorso e perna Dimensões aproximadas : 1,80M de comprimento (na posição de
Divã clínico) 1,30M de comprimento( na posição de mesa Ginecológica) 0,55M de largura; 0,80m
de altura

02
Maca retrátil Ambulância tipo A Marca: Peugeot, Modelo: Partner,Ano modelo: 2018, Ano
Fabricação: 2017 Maca comprimento: 1m,75cm Maca largura: 53 cm, Altura do chão ao encaixe

da maca: 60cm
01

60

Câmara fria vertical, cor branca com no mínimo 05 prateleiras , porta de vidro duplo, com sistema
antiembaçante, vedação através de perfil magnético. faixa de trabalho entre 2°C e 8°C , com ponto
fixo em 4°C, ou programável pelo usuário; Registrador eletrônico das temperaturas mínima e
máximas atingidas, acionadas através de um toque. Aplicativo para gerenciamento que emite
relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara
via internet, acesso via computador, tablet ou celular com suporte técnico remoto para ajustes de
programação e configuração; BIVOLT 127ou 220 VOLTS 50/60 Hz, capacidade interna mínima de
280 litros. com registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses . Devera acompanhar :
sistema de emergência para falta de energia eletrica no mínimo 24 horas

unidade

02
61

Unidade

01

62

Unidade

03
63

Unidade

- Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos
sem utilização de software ou computador;
- Discadora de telefone para no mínimo m3 números pré-programados em caso de variação da
temperatura ou falta de energia elétrica;
- Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em
tempo real e monitoramento individual para no mínimo 03 pontos distintos; Estabilizador de
voltagem;Certificado de calibração padrão RBC;
CADEIRA EXECUTIVA para obeso . Assentos e encosto estofados Confeccionada com Sistema
de Poliuretano, as espumas Injetada fabricadas com uma densidade mínima de 55Kg/m³, revestida
com material courvin ou superior na cor preta. Deverá possuir apoio de braço, mecanismo
backsistem, regulagens diversas e NR17 com rodinhas nos pés para fácil locomoção e limpeza, Base
estrutura em aço cromado com tratamento de pré pintura de desengraxe, decapagem, fostatização e
pintadas com tinta pó epóxi com camada de aproximadamente 80 µm em cor preta. regulagem do
assento feita por uma alavanca lateral que se encontra abaixo do assento da cadeira, em sua base.
Microscopio estereoscopio binocular
Especificações Mínimas : Microscopio estereoscopio binocular com zoom XTB – 2B- Cabeça:
Binocular, inclinada 45º, giro 360°; Aumento: 10 - 40x ; Ocular: WF 10x /campo amplo ; Objetiva: 1
- 4x Zoom (controle bilateral), Focalização: Macrométrica com tensor; Imagem: Direta
tridimencional; Iluminador: Transmitida com lâmpada fria de alto brilho de 3,6V/20mA com controle
de luminosidade; Platina: Ø 95mm (01 preta/branca e vidro); Ajuste interpupilar : 55 -75 mm; Ajuste
de dipropia: ± 5 mm dioptrias dupla; Distância de Trabalho: 82 mm; Alimentação: 110V ou 220V
(Bivolt); Embalagem: Isopor, Papelão e Capa Plástica; Acessórios: Ocular 5x e 20x, Ocular de 10x
com Retículo Tipo Régua, Lente Auxiliar de 0,5x e 2x, Iluminador Incidente Circular Fluorescente,
Braço Universal, Iluminador Incidente de Fibra Óptica, Cabeça Triocular para Sistema de Vídeo ou
Fotográfico; Garantia: 12 meses e assistência técnica permanente
Kit central PABX Modulare Mais com placa de 4 ramais desbalanceada e placa tronco. O kit deverá
permitir a configuração de até 3 linhas e 8 ramais. Características da central: Capacidade ate: 4
linhas e 12 ramais

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1 – Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos, mobiliários e
Eletrodomésticos para atender demanda das Secretarias Municipais. visam atender as
Secretarias: Saúde: Equipar a UBS Maria da Conceição Rezende conforme proposta Fundo a
Fundo n° 14298.515000/1170-02 para substituir equipamentos e mobiliários que se encontram
sucateados. Assistência Social: mesa e cadeira infantil para melhor acomodar o público infantil;
máquina de algodão doce, para distribuir algodão doce nos eventos e ações desenvolvidas para
criança e adolescentes, Bebedouro para fornecer água para usuários e funcionários, Micro retifica
para as atividades artesanais dos oficiais de serviços de convivência e fortalecimento de vinculo.
Câmera fotográfica para registrar eventos e oficinas realizadas pelas Secretariais de Assistência
Social e Cras. Arquivos para armazenar os prontuários e documentos. Obras e Saneamento:
Bebedouro para ofertar água para funcionários do setor.

3. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
3.1 - O desembolso se fará mediante rubrica da dotação orçamentária, conforme Estimativa
Orçamentária e Financeira emitida pela área competente será:
02.02.01.04.122.0402.1004- 4.4.90.52.00
02.02.03.04.122.0003.1005. 4.4.90.52.00
02.03.01.04.123.0065.1007. 4.4.90.52.00
02.03.03.04.123.0421.1005. 4.4.90.52.00
02.05.03.12.365.1216.1014. 4.4.90.52.00
02.05.04.12.361.1211.1019. 4.4.90.52.00
02.05.07.12.361.0012.1079. 4.4.90.52.00
02.05.07.12.365.0012.1079. 4.4.90.52.00
02.06.01.10.122.0402.1003.4.4.90.52.00
02.06.02.10.305.1015.1028. 4.4.90.52.00
02.07.01.08.244.0811.1034. 4.4.90.52.00
02.07.02.08.244.0811.1003. 4.4.90.52.00
02.07.03.08.244.0801.1082. 4.4.90.52.00
02.08.01.27.812.0402.1005. 4.4.90.52.00
02.08.03.27.695.0002.1005. 4.4.90.52.00
02.08.04.13.392.0402.1023. 4.4.90.52.00
02.09.01.04.122.0402.1044. 4.4.90.52.00
4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
4.1 - O prazo máximo para entrega do produto, objeto aqui licitado, será de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura do instrumento contratual (ANEXO VII), podendo ser prorrogado, caso
haja necessidade, formalizando a prorrogação através de termo aditivo.
Os produtos deverão ser fornecidos, parceladamente, até 30 (trinta) dias após o recebimento da
NAF – Nota de Autorização de Fornecimento, exceto a Câmara Fria (item 60) que deverá ser
fornecida em até 75 (setenta e cinco) dias após o recebimento da NAF – Nota de Autorização de
Fornecimento.
Ao término do prazo acima estipulado, e não havendo necessidade da quantidade solicitada o município não será
obrigado a adquirir todo o serviço licitado, conforme art.65 § 1º da Lei 8.666/93:
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos

5 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
5.1 - Executar os serviços de acordo com as normas da ABNT e de acordo com as especificações
técnicas do edital.

5.1.2 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, do fornecimento dos bens,transportes,
impostos, taxas, encargos, seguros e outros, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas – Minas Gerais.
5.1.3 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a
execução deste objeto.
5.1.4 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.1.5 - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
bem como fornecer todos os materiais empregados dentro de elevados padrões de qualidade e
adequados à finalidade específica dos serviços, rigorosamente em conformidade com as normas da
ABNT, sendo que qualquer material utilizado que não esteja de acordo com memorial e referidas
normas deverá ser imediatamente substituídos ou reexecutados, sem qualquer ônus adicional para o
CONTRATANTE, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto.
5.1.6 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
5.1.7 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
5.1.8 - Os itens a serem entregues deverão possuir etiquetas com o nome do fabricante,
identificação/composição do tecido, modo de conservação e tamanho da peça.
5.1.9 - Os itens deverão ser entregues em sacos plásticos individuais, com numeração visível,
acondicionadas em embalagem coletiva (caixa de papelão) com as devidas identificações.
5.1.10 - Todas as despesas relacionadas com as entregas correrão por conta das proponentes
vencedoras.
5.1.11 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizarem o transporte
adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os itens a serem entregues,
garantindo sua total eficiência e qualidade.
5.1.12 – A empresa proponente vencedora deverá substituir às suas expensas, no prazo de até 05
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pela Secretaria solicitante, o(s) item
(s), caso se constate defeitos de fabricação, ou qualquer anormalidade que esteja em desacordo com
as especificações deste Edital, dentre outros.
5.1.13 - Ajustes finais com a logomarca da administração bem como, fonte e tamanho de letra,
serão em comum acordo com a empresa vencedora e as respectivas coordenadoras de ensino,

juntamente com a Secretarias Requisitantes, onde as mesmas fornecerão a logomarca.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições deste processo de venda.
6.2 - Rejeitar no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas
pelo fornecedor.
6.3 Indicar o representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato,
bem como para atestar o recebimento dos bens.
6.4 - Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
7. GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
7.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei n º 8.666/93, a gestão/fiscalização do contrato será realizada
pelo Setor de Licitações e Compras;
7.2 - O Coordenador Técnico de Licitações e Compras atuará como gestor/fiscal do contrato.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
8.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, devendo o licitante apresentar a nota fiscal,
acompanhada das certidões de quitação com o INSS, FGTS e demais certidões que poderão ser
solicitadas a critério da Administração, na secretaria requisitante.
8.2 - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, para o atraso, os valores expressos nas medições serão corrigidos
monetariamente até o dia do efetivo pagamento, processando-se o calculo “Pro rata die”, tendo
como base a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) ou outro índice oficial que
vier a substituí-lo.
8.3 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados.
8.4 – A Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas/ MG reserva-se no direito de descontar do
pagamento os eventuais débitos da Contratada, inclusive os relacionados com multas, danos e
prejuízos contra terceiros.
8.5 – Não serão pagos os serviços realizados em desacordo com as especificações que integram este
Edital.
9. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a contar da data de
sua assinatura.

10. SANÇÕES:
10.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia,
calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;
II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias
na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível
rescisão contratual;
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos
de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS, em face da
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o
percentual da multa a ser aplicada.
10.2 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS.
10.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
11. SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
11.1 - Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que couber, as
exigências do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 12.305/10 (Política Nacional de
Resíduos Sólidos), Lei Estadual nº 18.031/09 (Política Estadual de Resíduos Sólidos), Decreto
Estadual nº 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas contratações públicas de Minas Gerais) e
demais legislações específicas, com destaque:
a) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local (eficiência
econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6º do decreto nº 46.105/12;
b) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis;
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído;
d) observação das normas do INMETRO, da ISO 14.000 e ainda as exigências do Decreto Estadual
nº 46.105/2012.
11.2 - O MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS poderá efetuar diligências no local de execução
dos serviços para comprovar o cumprimento dessas recomendações.

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Processo Licitatório n. º 067/2018
Pregão Presencial n º51/2018
Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Pregão Presencial n º 51/2018, venho
submeter à apreciação desta Comissão Permanente de Licitação nossa Proposta Comercial para a
Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos, mobiliários e Eletrodomésticos para
atender demanda das Secretarias Municipais, conforme Termo de Referência, anexo I, e planilha
abaixo.
ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO
DO OBJETO

MARCA

PREÇO
UNITARI
O

PREÇO
TOTAL

No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias,
trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do
objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.
EXECUÇÃO:
O prazo máximo para entrega do produto, objeto aqui licitado, será de 12 (doze) meses, a contar da
data de assinatura do instrumento contratual (ANEXO VII), podendo ser prorrogado, caso haja
necessidade, formalizando a prorrogação através de termo aditivo.
Os produtos deverão ser fornecidos, parceladamente, até 30 (trinta) dias após o recebimento da
NAF – Nota de Autorização de Fornecimento, exceto a Câmara Fria (item 60) que deverá ser
fornecida até 75 (setenta e cinco) dias após o recebimento da NAF – Nota de Autorização de
Fornecimento.
Ao término do prazo acima estipulado, e não havendo necessidade da quantidade solicitada o município não será
obrigado a adquirir todo o serviço licitado, conforme art.65 § 1º da Lei 8.666/93:
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos

Certifico-lhes que todos os documentos foram examinados, não havendo nada a
acrescentar sobre os mesmos, e que assumimos total responsabilidade por quaisquer erros ou
omissões na preparação desta proposta.
Declaramos conhecer todas as condições exigidas neste instrumento convocatório.
A importância total de nossa proposta, estando incluso todos os encargos (frete,
tributos e outros) é de R$...(....), referente aos itens __________ da planilha de quantitativos e
preços anexa, para pagamento conforme estipulado no terceiro item deste instrumento convocatório.

O prazo para aquisição do objeto aqui licitado, será de conformidade com o
especificado no segundo item deste instrumento
No caso de adjudicação do objeto deste Pregão, concordo em assinar o Instrumento
de Contrato (ou instrumento congênere), no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de
Fortuna de Minas.
As condições apresentadas nesta proposta serão mantidas por um período de 60
(sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta
comercial.
Noticiamos os dados completos do sócio proprietário desta empresa: Senhor
(a)..................................., brasileiro(a), (estado civil), CPF n.º ..................., RG n.º ...................,
data
de
expedição
......................,Telefone................,e-mail
do
sócio
proprietário.........................................,residente e domiciliado na (Rua, Avenida, Alameda,
Praça etc)......................................................................., n.º............, (Bairro, Distrito, etc)
............................................,
Complemento
..........................,
município
de
..............................................., Estado de(a)......................................., sendo este senhor a pessoa
responsável por assinar o instrumento de contrato (ou instrumento congênere) que
eventualmente seja firmado pelas partes.
Atenciosamente
Assinatura sobre carimbo

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO
Processo Licitatório n. º 067/2018
Pregão Presencial n º 51/2018

_____________________________________________,
_____________________,

por

intermédio

Sr.(a)__________________________________,

de

inscrito
seu

portador(a)

no

representante
da Carteira de

CNPJ

nº

legal

o(a)

Identidade

nº

_________________ e do CPF nº__________________, DECLARA, sob as penas da Lei, e em
conformidade com o artigo 9° da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, que até a
presente data não existem fatos impeditivos para a habilitação da empresa acima no processo
anteriormente mencionado, e estou ciente que devo declará–lo caso venha a ocorrer durante
qualquer da fase do processo.

______________, _____de__________2018.

____________________________
Representante legal
(com carimbo da empresa)
OBS:
1. Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
Processo Licitatório n. º067/2018
Pregão Presencial n º51/2018

_____________________________________________,
_____________________,

por

intermédio

de

inscrito
seu

no

representante

CNPJ
legal

n
o

º
(a)

Sr.(a)__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n º
_________________ e do CPF n º__________________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescidos pela Lei n º 9854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

______________, _____de__________2018.

____________________________
Representante legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório n. º067/2018
Pregão Presencial n º51/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2018
O MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito
público, situada na Avenida Renato Azeredo n º 210, centro, Inscrição Estadual Isenta, CNPJ n.º.
18.116.145/0001-18, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Patrick Campos Diniz,
brasileiro, CPF n. residente e domiciliado no município de Fortuna de Minas, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais disposições legais aplicáveis, resolve
registrar os preços apresentados pela _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, situada na ____
_____, nº ____, Bairro _____, ____/____, a seguir denominada FORNECEDOR, neste ato
representada por seu _____, _____, portador da Cédula de Identidade nº _____, ____/___ e inscrito
no CPF sob o nº _____, _____ classificada em _____ lugar, no Processo Licitatório nº ___/2018, na
modalidade Pregão Presencial n º___/2018, do tipo menor preço.
1. DOS PREÇOS REGISTRADOS
1.1. O objeto deste Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos, mobiliários e
Eletrodomésticos para atender demanda das Secretarias Municipais, conforme especificações
constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório nº ___/2018, Pregão
Presencial nº ___/2018.
ITEM

DESCRIÇÃO
DO ITEM

QUANTIDADE/ VALOR
Órgão gerenciador
Total
a
ser
registrada
e
limite
por
adesão
QUAN R$
R$
QUAN R$
T
UN
TOTA T
L

Limite
decorrente
adesões
QUA
NT

de

R$

1.2. O FORNECEDOR, para fins de fornecimento do objeto licitado, deverá observar as
especificações constantes do Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do Processo
Licitatório nº __/2018, Pregão Presencial nº ___/2018 que integra esta Ata como se nela estivesse
transcrito.
2. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Fortuna

de Minas/MG não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - O Coordenador Técnico de Licitações e Compras atuará como gestor/fiscal do contrato.
4 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto,
por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.
05 - DO PREÇO
I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº ___/____.
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação
pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº___/_____, que
integra o presente instrumento de compromisso.
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas,
no Pregão nº ___/_____ pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
06 - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 – A prestação de serviço, tendo com objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de
equipamentos, mobiliários e Eletrodomésticos para atender demanda das Secretarias
Municipais, relacionados no objeto deste Edital.
6.2 - O prazo máximo para entrega do produto, objeto aqui licitado, será de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura do instrumento contratual (ANEXO VII), podendo ser prorrogado, caso
haja necessidade, formalizando a prorrogação através de termo aditivo.
Os produtos deverão ser fornecidos, parceladamente, até 30 (trinta) dias após o recebimento da
NAF – Nota de Autorização de Fornecimento, exceto a Câmara Fria (item 60) que deverá ser
fornecida até 75 (setenta e cinco) dias após o recebimento da NAF – Nota de Autorização de
Fornecimento.
Ao término do prazo acima estipulado, e não havendo necessidade da quantidade solicitada o município não será
obrigado a adquirir todo o serviço licitado, conforme art.65 § 1º da Lei 8.666/93:
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos

07 - DO PAGAMENTO
I - Em todos os serviços, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição
bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias, após
recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.

II. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo II –
Termo de referência;
III. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo II –
Termo de Referência, conforme Nota Fiscal.
IV. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e
só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em
especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere
a remuneração auferida;
V. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade;
VI. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos
produtos, de modo a constituírem a única e total contra prestação;
VII. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados
os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do fornecimento dos produtos.
VIII - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração
se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação da seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
08 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
8.1 – A prestação de serviço, tendo com objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de
equipamentos, mobiliários e Eletrodomésticos para atender demanda das Secretarias
Municipais, relacionados no objeto deste Edital.
8.2 A prestação do serviço deverá ser efetuada conforme determinação da Secretaria Requisitante.

8.3 - O local para prestação dos serviços será de acordo com o solicitado pela Secretaria Requisitante.
8.4 – Os produtos deverão ser fornecidos, parceladamente, até 30 (trinta) dias após o recebimento
da NAF – Nota de Autorização de Fornecimento, exceto a Câmara Fria (item 60) que deverá ser
fornecida até 75 (setenta e cinco) dias após o recebimento da NAF – Nota de Autorização de
Fornecimento.
8.5 - A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas quantidades do material objeto da presente licitação, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato de fornecimento
09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado
qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir
da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº
___/_____, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de
registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
11. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
11.1. O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado ao MUNICÍPIO DE
FORTUNA DE MINAS, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua
responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do
acompanhamento exercido pelo MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS, obrigando-se, a todo e
qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades
previstas na licitação.
11.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação
ou prejuízo que venha a ser suportado pelo MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS, decorrentes
do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele
atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a
pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINASa terceiros,
multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e
outros.
11.3. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de
obrigações definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao
conhecimento do MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS, este comunicará ao FORNECEDOR
por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, o
qual ficará obrigado a entregar ao MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS a devida comprovação
do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito,
conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais
tomadas pelo FORNECEDOR não o eximem das responsabilidades assumidas perante o
MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS, nos termos desta cláusula.
11.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser

exigidas do MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas
pelo FORNECEDOR, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de
ressarcimento ao MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS, mediante a adoção das seguintes
providências:
a) dedução de créditos do FORNECEDOR;
b) medida judicial apropriada, a critério do MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS.
12. DA RESCISÃO
12.1. Os serviços/produtos oriundos desta Ata e contratados pelo MUNICÍPIO DE FORTUNA DE
MINAS poderão ser rescindidos:
a) Por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS, nos casos enumerados
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da
Lei nº 8.666/93.
12.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
13. DAS MULTAS E PENALIDADES
13.1 - - O licitante que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do
objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública Municipal, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais
cominações legais.
13.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia,
calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;
II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias
na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível
rescisão contratual;
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos
de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS, em face da
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o

percentual da multa a ser aplicada.
13.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
13.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS. Se os valores não forem
suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pelo
FORNECEDOR no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.
13.5. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo MUNICÍPIO
DE FORTUNA DE MINAS ao FORNECEDOR, a título de multa ou penalidade, reveste-se das
características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 586 do
CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida nesta Ata como de
responsabilidade do FORNECEDOR e que, por eventual determinação judicial ou administrativa,
venha a ser paga pelo MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS.
13.6. As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório, sendo que o seu
pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos,
perdas ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS por atos comissivos ou
omissivos de sua responsabilidade.
14. DO FORO
14.1 - Para dirimir eventuais conflitos de interesse decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Sete Lagoas/
MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.
Fortuna de Minas, ..... de ...........de 2018.
CONTRATANTE: _______________________________________
CONTRATADA:__________________________________________
Testemunha 2
Ass.:____________________________________
CI:
CPF:
Testemunha 2
Ass.:____________________________________
CI:
CPF:

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP
PROCESSO LICITATÓRIO N º 067/2018
Pregão Presencial n º 51/2018
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n º
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade n º
___________________, inscrito no CPF sob o n º __________________ DECLARA, sob as penas
da
Lei,
que
cumpre
os
requisitos
legais
para
qualificação
como
____________________________(incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente
que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da
Lei Federal n º 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
_________________________ , _________ de _______________ de 2018.

(assinatura do representante legal)

ANEXO VIII
PROCESSO LICITATÓRIO N º 067/2018
Pregão Presencial n º 51/2018
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI
Nº 10.520/2002
____________________________________________,CNPJ_____________________________ ,
sediada ________________________________________________ , por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº _____/____, DECLARA
expressamente que :
cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.

_______________________ , ______ de ___________ de 2018.
______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________
Nº Cédula de Identidade: _________________________

