PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.616.271/0001-39
TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E
VASILHAME DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO, conforme constante
neste Termo de Referência.
2 DA DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/QUANTITATIVO:
Item
1.
2.

Produto
Gás GLP-13 – botija.
Vasilhame para gás de cozinha GLP-13 – botija vazia.

Unid.

Quant.

BOTIJÃO
UNID

600
50

3 DA JUSTIFICATIVA:
Justifica-se tal solicitação devido à necessidade das Secretarias Municipais de Administração,
Saúde e Assistência Social e Educação em realizar suas diversas atividades diárias.

4 DO PRAZO DE FORNECIMENTO:
O prazo para o fornecimento dos materiais será de até 05 (cinco) dias a partir da data da
requisição e/ou NAF – Nota de Autorização de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras
da Prefeitura Municipal de Orizânia/MG.
5 DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA:
O recebimento do material se dará mediante as seguintes condições:
 Entregar a quantidade dos materiais em conformidade com o estabelecido na NAF – Nota de
Autorização de Fornecimento.
 Entregar no prazo, local e horário de entrega previstos neste Termo de Referência.
 Entregar o material de acordo com as especificações solicitadas e em perfeitas condições,
caso o material entregue não esteja de acordo com as especificações contidas neste termo de
referência, o fornecedor deverá substituir o material para que esteja em conformidade com o
solicitado.
6 DO LOCAL DE ENTREGA:
Os materiais deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Administração, à Rua Dorcelino
Inácio de Souza, nº 22 - Centro em Orizânia/MG, à Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social, à Rua Cirilo Inácio de Souza, - Centro em Orizânia/MG, à Secretaria
Municipal
de
Educação
à
Av.
Walter
Inácio de Souza, nº 80, Loja – Centro em Orizânia/MG, no horário compreendido entre as 08:00
e 17:00 horas, e no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir da data da solicitação do
fornecimento, feita por servidor(es) designado(s) pela Prefeitura. A entrega do material deverá
ser feita por funcionário devidamente identificado.
7 DA GARANTIA:
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7. 1 A CONTRATADA se compromete a fornecer os produtos de primeira linha, com
procedência, garantia e de qualidade, no local, data e horário determinados pelas Secretarias
Municipais de Administração, Saúde e Assistência Social e Educação.
7.2 A empresa a ser contratada obriga-se a substituir todos os componentes que
comprovadamente tenham defeitos de fabricação ou montagem, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após a comunicação do Município de ORIZÂNIA, conforme disposto no art. 69 e
70 da Lei 8.666/93.
8 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:
8.1 O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, de acordo com a necessidade apresentada
pelo município, após o recebimento da NAF – Nota de Autorização de Fornecimento.
8.2 Os produtos deverão ser fornecidos dentro do melhor padrão de qualidade;
8.3 A contratada é obrigada a substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato
em que se verificar(em) vícios, defeitos, incorreções e outros;
9 DA DOCUMENTAÇÃO:
9.1 Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, com o mesmo CNPJ,
relativos ao estabelecimento que firmará contrato com o Município de ORIZÂNIA, em original
ou cópia legível autenticada por cartório competente, com vigência plena até a data do
certame.
9.1.1 Comprovante de inscrição no CNPJ, nos termos da IN-SRF 200/2002;
9.1.2

Prova de registro Comercial nos casos de empresa individual ou, nos casos de

sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado e, no caso de sociedade por ações, ata arquivada da Assembléia da eleição de seus
administradores. No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a
execução de atividades de natureza semelhante ao objeto de licitação;
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6

Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
Certidão Negativa de Débitos Municipais;
Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União;
9.1.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
9.1.8 Alvará de Licença e Localização;
9.1.9 Declaração de não utilização de mão de obra infantil – Anexo II;
9.1.10 Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida nos últimos 90 dias;
9.1.11 Certificado de Autorização de Ponto de Revenda de GLP emitido pela Agência
Nacional do Petróleo – ANP;
9.1.12 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
9.2 Se o Licitante for filial todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial,
exceto quanto à Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida
Ativa da União, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim
quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos
encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de
autorização para a centralização.
9. 3 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos
documentos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de
Documentação, para a devida autenticação pelo Pregoeiro ou servidor apto para praticar tal
ato.
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9.4 A ausência de documento, apresentação dos documentos incompletos ou em desacordo
com o previsto neste Título INABILITARÁ A PROPONENTE.
9.5 Os documentos retirados da internet, que poderão ser apresentados em cópias não
autenticadas, terão sua autenticidade certificada junto aos sites dos órgãos emissores para fins
de habilitação.
9.6 Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de
protocolo ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em facsímile, mesmo autenticadas.
9.7 Os documentos necessários à participação na presente licitação compreendendo os
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
9.8 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
10 DA FORMA DE PAGAMENTO:
10.1 Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, no
Banco, Agência e Conta a serem informados na Proposta de Preços (Anexo I), ou Boleto
Bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do fornecimento dos produtos licitados,
mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela Fiscalização da
Prefeitura.
10.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.
10.3 Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes
ao pagamento de fornecedores.
11 DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da Contratação correrão por conta das dotações:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04.122.0402.2013.3.3.90.30.00
10.302.1001.2029.3.3.90.30.00
12.361.1203.2039.3.3.90.30.00
12.365.1201.2041.3.3.90.30.00
12.361.1203.2043.3.3.90.30.00
20.606.2001.2100.3.3.90.30.00
08.244.0914.2130.3.3.90.30.00
08.244.0914.2133.3.3.90.30.00
08.244.0916.2140.3.3.90.30.00
08.244.0916.2143.3.3.90.30.00
08.243.0802.2095.3.3.90.30.00
13.392.1301.2148.3.3.90.30.00

FICHA
46
194
241
263
281
472
482
498
508
519
551
569

12 DO VALOR ESTIMADO:
O valor médio unitário estimado é o seguinte:
Item

Produto

Valor
médio

Rua Dorcelino Inácio de Souza, nº. 22 – Centro – CEP: 36.828-000 - Tel.: 0xx 32 3743 7148

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.616.271/0001-39
1.
2.

Gás GLP-13 – botija.
Vasilhame para gás de cozinha GLP-13 – botija vazia.

73,30
147,96

13 PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
O prazo de vigência do objeto deste Termo de Referência será de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, e terá inicio no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços.
14 ORIGEM DOS RECURSOS:
(x) Recursos Próprios;
(x) Recursos Estaduais;
(x) Recursos Federais.

__________________________________________
Adilson Martins Castro
Secretaria Municipal de Administração

_________________________________________
Taciana da Cunha Souza
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

_________________________________________
Maria Vicentina Reis Aguiar
Secretaria Municipal de Educação
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PREGÃO Nº 001/2018
PROCESSO LICITATÓRIO

001/2018

MODALIDADE

Pregão

PROCESSO LICITATÓRIO EXCLUSIVO PARA MICRO-EMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP) (LC 123/2006 ALTERADA PELA LC 147/2014 ARTs 47 e 48).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA/MG, Entidade de Direito Público Interno, CNPJ
01.616.271/0001-39, com endereço na Rua Dorcelino Inácio de Souza, nº 22 - 1º andar, Centro, CEP:
36.828-000, através do Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº. 1/2018 de 02 de janeiro de 2018,
torna público que no local, data e horário abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade Pregão
o

(Presencial) n 001/2018 para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regido
pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 12/2006 e suas alterações, e
subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e pelas
demais condições fixadas neste instrumento convocatório.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Nº 001/2018
LOCAL: Setor de Licitação – Edifício sede da Prefeitura Municipal – Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22
Centro - ORIZÂNIA/MG
APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:
DATA: 02 de fevereiro de 2018
HORAS: 9:00 horas
ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL
DATA: 02 de fevereiro de 2018
HORAS: 9:00 horas

I - DO OBJETO
1 A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E VASILHAME DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EDUCAÇÃO, conforme previstos no Anexo I deste instrumento.
2 As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a administração
pela aquisição total e também pela não aquisição acima do estimado.
3 Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
Anexo I
Anexo II

MODELO DE PROPOSTA/PLANILHA
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Anexo III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Anexo IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODELO DE DECLARAÇAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
MODELO DE CREDENCIAMENTO

Anexo V
Anexo VI

II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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1 Poderão participar desta licitação os interessados, do ramo pertinente ao objeto
licitado, que atenderem a todas as exigências e condições estabelecidas neste
instrumento.
2 A cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado
no hall de entrada e no endereço eletrônico www.orizania.mg.gov.br/licitacoes, e poderá
também ser obtida junto ao Setor de Licitação, no horário de 08:00h às 11:00h e de 12:00h às
17:00h. Esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados através
do telefone (32) 3743-7148 no horário de 13:00h às 17:00h.
3 Não poderá participar da presente licitação empresa:
3.1 Que estiver incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93
e suas alterações;
3.2 Empresas reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.3 Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial.
4 A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
5 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado e/ou termos
deste instrumento convocatório, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de
forma a desobrigar a sua execução.
6 Pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e/ou diretor servidor do
Município de ORIZÂNIA.
III - CREDENCIAMENTO
1 Para manifestar-se em seu nome durante todas as fases do procedimento licitatório do
Pregão, as empresas licitantes poderão credenciar um representante, apresentando os
documentos abaixo relacionados fora dos envelopes de “Proposta” e de “Documentação”,
obedecendo aos seguintes critérios:
* Tratando-se de representante legal (sócio ou dirigente), este deverá identificar-se,
exibindo:
a) Cédula de Identidade, ou documento oficial com foto;
b) Estatuto, Contrato Social, ou instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta
Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, o Ato Constitutivo registrado no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
c) Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação (Anexo III).
d) Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte (Anexo V), ou Certidão
Simplificada emitida pela Junta Comercial para concessão dos benefícios da LC. 123/06
com alterações pela LC 147/14.
* Tratando-se de procurador, este deverá identificar-se, exibindo:
a) Cédula de Identidade ou documento oficial com foto;
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b) Instrumento Público de Procuração com firma reconhecida, com poderes específicos para
tomar qualquer decisão relativa a todas as fases do Pregão, ou Credenciamento com firma
reconhecida, (Anexo VI);
c) Estatuto, Contrato Social, ou instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta
Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, o Ato Constitutivo registrado no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, comprovando a capacidade do(s) outorgante(s) para
constituir procurador com os poderes exigidos.
d) Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação (Anexo III).
e) Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte (Anexo V), ou Certidão
Simplificada emitida pela Junta Comercial para concessão dos benefícios das LC. 123/06 com
alterações pela LC 147/14.
2 Ao credenciado não será permitido representar mais de uma empresa
3 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no
procedimento licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos e efeitos
previstos neste Edital.
4 Fica assegurada aos licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos
previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo,
desde que aceito pelo pregoeiro.
5 Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para que possa gozar dos
benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, é obrigatória, no momento do
credenciamento, a apresentação da declaração emitida pelo contador da empresa ou da
Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial.
IV - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO
1 A proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues no Setor de Licitação, na
data e horário previsto neste Edital e ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e
colados, contendo em sua parte externa o seguinte:
ENVELOPE A

ENVELOPE B

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

“PROPOSTA”

“DOCUMENTAÇÃO”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2018

PREGÃO Nº. 001/2018
SETOR DE LICITAÇÃO DO PREGÃO DO
MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA

PREGÃO Nº. 001/2018
SETOR DE LICITAÇÃO DO PREGÃO DO
MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA

V – DA PROPOSTA DE PREÇOS
1 A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Proposta/Planilha (Anexo I), em
uma via, datilografada ou processada em computador, com identificação da empresa
proponente, assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado pelo nome e CPF,
dela constando obrigatoriamente:
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1.1 A especificação completa do produto ofertado;
1.2 O preço unitário e total do item cotado, bem como o preço global da proposta;
1.3 A marca do produto que será ofertado;
1.4 O prazo de validade da proposta que é de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias contados
a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais;
2 As empresas deverão fornecer os produtos de acordo com as especificações contidas no
(anexo I) de primeira qualidade, com reconhecimento pelos órgãos fiscalizadores. Não serão
aceitos produtos similares com adulterações e de qualidade indesejada;
3 Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de
preços, pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá, para todos
os efeitos, o registro efetuado por extenso.
4 A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação
significará expressa aceitação, pelos licitantes, de todas as disposições deste edital;
5 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais
após a vírgula, sendo desconsiderada, para efeito de julgamento, a terceira casa decimal.
6 Os preços deverão ser cotados incluindo os valores de quaisquer gastos ou despesas diretas
ou indiretas, tais como tributos, embalagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas,
seguros e outros encargos ou acessórios, necessários à execução do fornecimento.
7 A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e
integral concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à
legislação pertinente.
VI - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1 Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, com o mesmo CNPJ,
relativos ao estabelecimento que firmará contrato com o Município de ORIZÂNIA, em original
ou cópia legível autenticada por cartório competente, com vigência plena até a data fixada no
preâmbulo deste instrumento:
1.1 Comprovante de inscrição no CNPJ, nos termos da IN-SRF 200/2002;
1.2 Prova de registro Comercial nos casos de empresa individual ou, nos casos de sociedades
comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e, no
caso de sociedade por ações, ata arquivada da Assembléia da eleição de seus
administradores. No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a
execução de atividades de natureza semelhante ao objeto de licitação, será dispensado à
apresentação do referido documento na fase de habilitação, quando o mesmo tiver sido
apresentado no credenciamento;
1.3
1.4
1.5
1.6

Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
Certidão Negativa de Débitos Municipais;
Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União;
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1.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
1.8 Alvará de Licença e Localização;
1.9 Declaração de não utilização de mão de obra infantil – Anexo II;
1.10
Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida nos últimos 90 dias;
1.11
Certificado de Autorização de Ponto de Revenda de GLP emitido pela Agência
Nacional do Petróleo – ANP;
1.12
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
2 Se o Licitante for filial todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, exceto
quanto à Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União,
por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo,
desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização.

3 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos documentos
originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de Documentação, para a
devida autenticação pelo Pregoeiro ou servidor apto para praticar tal ato.
4 A ausência de documento, apresentação dos documentos incompletos ou em desacordo com
o previsto neste Título INABILITARÁ A PROPONENTE.
5 Os documentos retirados da internet, que poderão ser apresentados em cópias não
autenticadas, terão sua autenticidade certificada junto aos sites dos órgãos emissores para fins
de habilitação.
6 Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de
protocolo ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em facsímile, mesmo autenticadas.
7 Os documentos necessários à participação na presente licitação compreendendo os
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
8 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame;
2 Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação;
3 Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, de pessoa
devidamente credenciada pela empresa licitante;
4 Para efeito de classificação das propostas o Pregoeiro considerará o MENOR PREÇO POR
ITEM, constante em cada proposta, sendo desclassificadas as propostas:
4.1 Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
4.2 Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
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5 As propostas classificadas como de menor preço por item, definido no objeto deste edital e
seus anexos, e as propostas com preços até 10% superiores àquele, ou as propostas das 03
(três) melhores ofertas, conforme disposto no inciso VIII e IX do artigo 4º da Lei 10.520/2002,
passarão à fase de lances verbais;
6 O julgamento da presente licitação será processado, segundo o critério de menor preço por
item e observado o disposto no item anterior, de acordo com o qual será classificada em
primeiro lugar, a proposta que atenda integralmente as especificações e exigências deste
Edital;
7 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em
ordem decrescente de valor;
7.1 Em caso de empate no valor das propostas escritas apresentadas será realizado sorteio
entre os licitantes empatados para definição da ordem dos lances. O licitante sorteado em
primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais
empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances;
8 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas. O Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
9 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço;
10 Sendo aceitável a oferta será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo
licitante que a tiver formulado;
11 Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias, será declarado pelo Pregoeiro,
o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o item integrante do objeto deste Edital;
12 Não sendo aceitável o preço, ao Pregoeiro é facultado abrir negociação com a empresa
classificada em primeiro lugar objetivando uma proposta que se configure de interesse da
Administração.
13 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital;
14 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implica na sua
exclusão da fase dos lances verbais, mantendo, entretanto, o preço da proposta escrita ou do
último lance para efeito de ordenação das propostas;
15 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes
presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes
facultado este direito;
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16 Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de reuniões
entre Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão objeto de registro em ata;
17 Verificando-se, no curso da sessão do Pregão, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital a proposta será desclassificada;
18 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a aceitabilidade dos preços da
proposta escrita de menor valor, facultado ao Pregoeiro abrir negociação com autor dessa
proposta e, uma vez considerados aceitos esses preços e cumpridos requisitos habilitatórias, o
Pregoeiro adjudicará o objeto deste Edital à firma que formulou a proposta em questão;
19 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório,
bem como as que contenham valores manifestadamente inexeqüíveis, excessivos, simbólicos,
irrisórios ou igual a zero;
VIII - DOS RECURSOS
1 A manifestação da intenção de interpor recurso quanto às decisões do Pregoeiro será feita
no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados
juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso.
3 Recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
5 O Município de ORIZÂNIA não se responsabilizará por recursos e impugnações
endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do Setor de
Licitação, localizada na Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 - Centro, sede da Prefeitura
Municipal de ORIZÂNIA, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.
IX – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
1 O contrato a ser firmado com a licitante vencedora incluirá as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação.
2 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 meses.
3 Os produtos aqui licitados deverão ser fornecidos dentro do melhor padrão de qualidade;
4 A contratada é obrigada a substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato em
que se verificar(em) vícios, defeitos, incorreções e outros;
5 A empresa a ser contratada deverá fornecer os produtos, de

acordo com a Ordem de

Fornecimento, nos termos do disposto no art. 62, caput, da Lei 8.666/93;
6 O contrato firmado com o Município de ORIZÂNIA não poderá ser objeto de cessão,
transferência ou subcontratação, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão;
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7 A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração
que possa comprometer a manutenção do contrato;
8 A tolerância do Município de ORIZÂNIA com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da
contratada não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o
Município exercer seus direitos a qualquer tempo;
9 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas;
10 Os fornecedores serão obrigados a retirar as Notas de Empenhos que poderão advir, nas
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata;
11 Para instruir a formalização da Nota de Empenho, o contratado deverá providenciar e
encaminhar ao órgão contratante, juntamente com a Nota Fiscal, a CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS impressa, de acordo com a Lei 12.440/2011,
para o condicionamento do pagamento, caso contrário, este será suspenso até a devida
regularização.
12 É facultado ao Município, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não
aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório;
13 Quando o primeiro fornecedor registrado atingir respectivamente o seu limite de
fornecimento, devidamente justificado, a Administração, poderá adquirir do segundo colocado
e, assim, sucessivamente.
X – DA GARANTIA
1 A CONTRATADA se compromete a fornecer os produtos de primeira linha, com procedência,
garantia e de qualidade, no horário determinado pelas SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO.
2 A empresa a ser contratada obriga-se a substituir todos os componentes que
comprovadamente tenham defeitos de fabricação ou montagem, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após a comunicação do Município de ORIZÂNIA, conforme disposto no art. 69 e
70 da Lei 8.666/93.
XI – DA RESCISÃO DO CONTRATO
O contrato a ser firmado poderá ser rescindido:
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1 Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII
do art. 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantida à CONTRATADA a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa;
2 Amigavelmente por acordo entre as partes desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE;
3 Judicialmente nos termos da legislação.
1

A

área

competente

para

XII – DA FISCALIZAÇÃO
fiscalizar são as SECRETARIAS

MUNICIPAIS

DE

ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO, observados os artigos
o

73 a 76, da Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.
2 O Município de ORIZÂNIA reserva-se o direito de não receber o(s) produto(s) em desacordo
com o previsto neste ato convocatório, podendo rescindir o contrato.
3 Em hipótese alguma será permitido à subcontratação ou terceirização de serviços pela
Licitante vencedora.
XIII – DO PAGAMENTO
1 Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, no
Banco, Agência e Conta a serem informados na Proposta de Preços (Anexo I), ou Boleto
Bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do fornecimento dos produtos licitados,
mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela Fiscalização da
Prefeitura.
2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.
3 Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes ao
pagamento de fornecedores.
XIV- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 A recusa injustificada em fornecer qualquer dos produtos constantes do presente Pregão,
ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as
alterações posteriores;
2 O atraso injustificado no fornecimento dos produtos licitados após o prazo preestabelecido no
Edital, sujeitará o contratado à multa, na forma estabelecida a seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias, calculado sobre
o valor do objeto não entregue ou serviço não prestado, constante da autorização e/ou Ordem
de Fornecimento; e
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso
calculado sobre o valor do objeto não entregue ou do serviço não realizado, constante da
autorização e/ou Ordem de Fornecimento, configurando-se após esse prazo a inexecução do
contrato;
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3 As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do objeto não entregue ou
serviço não realizado, constante da autorização e/ou Ordem de Fornecimento serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o
caso, cobradas judicialmente.
4 Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), a
Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais
sanções legalmente estabelecidas:
a) Multa por atraso a cada 30 dias após o prazo previsto na alínea “b”, do item 2, no percentual
de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da peça constante da Ordem de Fornecimento,
caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
Parágrafo Único: a aplicação da sanção prevista na alínea “a”, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades das alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto ou inexecução de serviços
licitados ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais,
expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de dez (10) dias
úteis;
5 Ocorrendo à inexecução de que trata o item 4, reserva-se ao órgão requisitante o direito de
acatar a oferta que se apresentar mais vantajosa, pela ordem de classificação;
6 A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às
mesmas condições estabelecidas neste Edital;
7 A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva do Prefeito
Municipal.
XV- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1 Fornecer os produtos durante a execução do CONTRATO após o recebimento da Ordem de
Fornecimento.
2 Disponibilizar entregadores habilitado(s) com ajudante para proceder à entrega nas unidades
requisitantes, bem como se responsabilizar por eventuais multas recebidas por seus
motoristas, por infligirem à legislação do trânsito;
3 A Contratada se compromete a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os
itens com defeito, prazo de validade inferior a 3 (três) meses e de má qualidade que impeça a
sua utilidade;
4 Responsabilizar por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
á fiscalização ou acompanhamento pela Administração;
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5 A CONTRATADA se compromete a fornecer os produtos de primeira linha, com procedência,
garantia e de qualidade, no horário determinado pelas SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO.
6 A Contratada deverá manter durante todo o período de vigência do contrato funcionários e
veículos para proceder entrega.
7 Somente fornecer os produtos mediante Ordem de Fornecimento.
8 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e seguro de transporte, conserto,
manutenção preventiva e/ou corretiva, quando necessário.
9 Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesse edital.
10 Outras obrigações constantes do Contrato;
11 O MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.
XVI- DA CONTRATANTE
1 Acompanhar e fiscalizar os produtos fornecidos;
2 Efetuar os pagamentos nos termos do presente Edital;
3 Providenciar a publicação do Contrato, por extrato;
4 Fornecer a Ordem de Fornecimento.
XVII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições das Leis Federais
nº 10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde
que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais
do Direito.
2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil,
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso.
3 A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até o trânsito
em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada.
4 Aos licitantes que apresentarem questionamentos sob a forma de impugnação, aos termos do edital
quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicarse-ão as penalidades previstas da legislação vigente.
5 A Comissão Permanente de Licitação poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no
presente Edital e seus anexos, até 04 (quatro) dias úteis antes da data marcada para a entrega das
propostas. Tais aditamentos, modificações ou revisões, serão encaminhados através de e-mail, carta, facsímile ou telegrama circular a todos os interessados que tenham adquirido o Edital desta licitação, e na
hipótese de influírem substancialmente na elaboração das propostas, será dada divulgação pela mesma
forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.
6 Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia de
vencimento, considerando-se o expediente normal.
7 As despesas decorrentes da Contratação correrão por conta das dotações:
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA

04.122.0402.2013.3.3.90.30.00
46
10.302.1001.2029.3.3.90.30.00
194
12.361.1203.2039.3.3.90.30.00
241
12.365.1201.2041.3.3.90.30.00
263
12.361.1203.2043.3.3.90.30.00
281
20.606.2001.2100.3.3.90.30.00
472
08.244.0914.2130.3.3.90.30.00
482
08.244.0914.2133.3.3.90.30.00
498
08.244.0916.2140.3.3.90.30.00
508
08.244.0916.2143.3.3.90.30.00
519
08.243.0802.2095.3.3.90.30.00
551
13.392.1301.2148.3.3.90.30.00
569
8 No que couber, serão aplicadas as devidas ressalvas e benefícios conferidos às
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme as Leis Complementares 123/2006 e
147/2014.
9 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal.
10 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto nº 3.555, publicado no
DOU de 09 de agosto de 2000.

11 A cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos
localizado no hall de entrada da Prefeitura Municipal, no endereço eletrônico
www.orizania.mg.gov.br/licitacoes e poderá também ser obtida junto ao Setor de
Licitação, no horário de 08:00 h às 11:00 h e de 12:00h às 17:00h. Esclarecimentos e as
informações necessárias aos licitantes serão prestados através do telefone (32) 37437148 no horário de 13:00h às 17:00hs.
12 Para efeito da presente licitação será considerado o horário oficial de Brasília.
ORIZÂNIA /MG, 22 de janeiro de 2018

__________________________
Weverson Henrique de Souza
Pregoeiro Oficial
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Anexo I
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2018
PREGÃO Nº 001/2018
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / PROPOSTA DE PREÇOS

PESSOA JURÍDICA
LICITANTE
ENDEREÇO
CIDADE:
TELEFONE:
RESPONSÁVEL:

CEP:

CNPJ:
BAIRRO:
ESTADO:
E-MAIL:
CPF

Abertura/Horário: 02/02/2018 às 9:00 horas
Devolução: Comissão Permanente de Licitação, na Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22, Centro, Orizânia.
Item
Descrição
Unidade
Quant MARCA Valor Un.
1.
Gás GLP-13 – botija.
BOTIJÃO
600
2.
Vasilhame para gás de cozinha GLP-13 – botija vazia.
UNID
50
TOTAL DA PROPOSTA:
VALIDADE DA PROPOSTA:
PRAZO PARA FORNECIMENTO:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
DADOS BANCÁRIOS
BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA:

_________________________________________
Carimbo e assinatura do representante legal
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ANEXO II – DECLARAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2018
PREGÃO Nº 001/2018

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

_____________________________________, CNPJ nº _________________, por intermédio de seu
representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

______________________, ____ de _____________ de __________.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA SOBRE CARIMBO
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PREGÃO Nº 001/2018
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ______________________________________, CNPJ nº
______________________________, declara, para fins de participação no
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO n° 001/2018, cumprir
plenamente todos os requisitos de habilitação, os termos do artigo 4º, inciso VII
da Lei nº 10.520/2002 e do item 3.4 do Edital, estando ciente da
responsabilidade administrativa, civil e penal.
Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar fatos impeditivos
para sua habilitação, no processo licitatório ou na vigência contratual.

______________________, ____ de _____________ de __________.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA SOBRE CARIMBO
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ANEXO IV
MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018
O MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA/MG, Entidade de Direito Público Interno, CNPJ 01.616.271/000139, com endereço na Rua Dorcelino Inácio de Souza, nº 22 - 1º andar, Centro, CEP: 36.828000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Ebio José Vitor, portador do CPF nº
218.677.396-15, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Córrego São João Batista, s/nº Zona Rural em Orizânia/MG, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 12, de 13 de
junho de 2006, Decreto Municipal nº 3, de 02 de janeiro de 2013, Lei Municipal nº 413, de 26
de dezembro de 2013, e demais normas legais correlatas, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2018, conforme
homologado pela Autoridade Competente, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para eventual
contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência,
que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela
empresa:
BENEFICIÁRIO DOS LOTES
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/MF:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF/MF:
1
1.1

– CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Constitui-se objeto desta Ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE GÁS DE COZINHA E VASILHAME DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
E EDUCAÇÃO, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

Item

Descrição resumida

1.
2.

Gás GLP-13 – botija.
Vasilhame para gás de cozinha GLP13 – botija vazia.
1.2

1.3

Unid.

Quant.

BOTIJÃO
UNID

600
50

Preço
Homologado

Valor Total

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação especifica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade e
condições.
Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões para compras
durante o prazo de 12 (doze) meses.
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2
2.1
2.2

2.3

2.4

3
3.1
3.2

– CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS
PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Orizânia através das Secretarias
Municipais de Administração, Saúde e Assistência Social e Educação.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, ainda, em sua totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem, devendo o órgão gerenciador especificar o
quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório. Cada
adesão por outros órgãos/entidades não poderá exceder ao quantitativo registrado para
cada item na Ata de Registro de Preços.
– CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação, não podendo ser prorrogada.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata.

– CLÁSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2 Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.
4.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.3.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
4.3.2 Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade;
4.3.3 Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa desses
ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório,
visando a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e
classificação.
4.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
4.4.1 Negociar os preços;
4.4.2 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação, sem que
lhe seja aplicada penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados ou;
4.4.3 Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa desses
ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório,
visando a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e
classificação.
4.5 A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
4
4.1
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4.6

4.7

4.8
4.9

É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no
Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do
Município e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis
para obtenção de contratação mais vantajosa.
É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata
de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

5
– CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1 O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
5.1.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.1.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3 O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
5.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.663, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrendo
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente
comprovados e justificados:
5.2.1 Por razões de interesse público;
5.2.2 A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.
5.3 Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
6
6.1

6.2

6.3

– CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante: (a) instrumento contratual; (b) emissão de nota
de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme disposto no art. 62 da
Lei nº 8.666/93.
O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, (b) assinar o contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

– CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas no edital e anexos, caracterizam descumprimentos das
obrigações assumidas e permitem a aplicação de sanções.
7.2 Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a
Administração Pública ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei
Federal 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o
contraditório e ampla defesa, quais sejam:
7.2.1 Advertência por escrito;
7.2.2 Multa pelo atraso injustificado no fornecimento dos produtos licitados após o prazo
7
7.1

preestabelecido no Edital, na forma estabelecida a seguir:
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7.2.2.1

0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias,
calculado sobre o valor do objeto não entregue, constante da autorização e/ou
Ordem de Fornecimento; e

7.2.2.2

2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de
atraso calculado sobre o valor do objeto não entregue, constante da autorização
e/ou Ordem de Fornecimento, configurando-se após esse prazo a inexecução do
contrato.

7.2.3

Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a dois anos.
7.2.4 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão.
7.3 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das
obrigações contratuais:
7.3.1 Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto no termo de
referência ou em contrato ou instrumento equivalente;
7.3.2 Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas;
7.3.3 Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública;
7.3.4 Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para
o uso ou em desconformidade, como se verdadeira ou perfeita fosse;
7.3.5 Alteração da qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
7.4 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no
subitem 7.2.
7.4.1 A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente ou será quitada por
retenção dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.
7.5 As sanções relacionadas nos subitens 7.2.3 e 7.2.4 também poderão ser aplicadas
àquele que:
7.5.1 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
7.5.2 Apresentar declaração ou documentação falsa;
7.5.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
7.5.4 Não mantiver a proposta;
7.5.5 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
7.5.6 Comportar-se de modo inidôneo;
7.5.7 Cometer fraude fiscal.
7.6 O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8
8.1

8.2

8.3

– CLÁUSULA OITAVA – DAS DIPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as disposições das Leis Federais nº
10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais diplomas legais
aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente,
serão aplicados os princípios gerais do Direito.
No que couber, serão aplicadas as devidas ressalvas e benefícios conferidos às
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme as Leis Complementares
123/2006 e 147/2014.
As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente
informal.
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8.4
8.5

8.6
9
9.1

Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto nº 3.555,
publicado no DOU de 09 de agosto de 2000.
A cópia deste instrumento permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no hall de
entrada
da
Prefeitura
Municipal,
no
endereço
eletrônico
w.w.w.orizania.mg.gov.br/licitacoes e poderá também ser obtida junto ao Setor de
Licitação, no horário de 08:00 h às 11:00 h e de 12:00h às 17:00h. Esclarecimentos e as
informações necessárias aos licitantes serão prestados através do telefone (32) 37437148 no horário de 13:00h às 17:00hs.
Para efeito da presente licitação será considerado o horário oficial de Brasília.
– CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Divino-MG, para dirimir eventuais conflitos de
interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Orizânia/MG, ___ de __________ de ______.

_____________________________________
Ebio José Vitor
Prefeito Municipal

_____________________________________
Fornecedora/detentora dos preços registrados
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Anexo V
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2018
PREGÃO Nº 001/2018
DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
_________________________________, inscrita no CNPJ Nº ______________________, por intermédio
de seu representante legal, o (a) Sr.(a) __________________________, portador da Carteira de
Identidade Nº. _________ e CPF Nº. __________________________, DECLARA, sob as sanções
administrativas

cabíveis

e

sob

as

penas

da

Lei,

que

sua

empresa

se

enquadra como

_________________________, e cumpre os termos da legislação vigente, artigos 3º e 42º a 49º da Lei
Complementar Nº.123/06 de 14/12/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do
§4º do artigo 3º da referida Lei.

______________________, ____ de _____________ de __________.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA SOBRE CARIMBO

____________________________________________
CONTADOR DA EMPRESA
CRC Nº________
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Anexo VI
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2018
PREGÃO Nº 001/2018
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Pelo Presente instrumento credenciamos (NOME), (nacionalidade), (estado civil), Identidade
n.º

_______________,

CPF

n.º

_________________,

residente

e

domiciliado

____________________, para me representar nas sessões de abertura de Documentação de
Habilitação e das Propostas referentes à Licitação Pú blica na modalidade Pregão n.º
001/2018, podendo praticar todos os atos necessários ao perfeito cumprimento deste
credenciamento, com poderes, inclusive, para interpor recursos administrativos ou para
renunciar a esse direito em nome da outorgante, com rel ação a qualquer fase do
procedimento licitatório acima referido.

______________________, ____ de _____________ de __________.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA SOBRE CARIMBO
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