EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 0005/2018
Regido pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.504 de 05 de agosto de 2005,
Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, e alterações posteriores – Decretos Municipais de
Regulamentação do Pregão, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e em
conformidade com a Lei Complementar 123/2006; Decreto Federal 7892/2013 e demais
disposições legais regulamentares vigentes a ela aplicáveis.
Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELAS
PARA ALAMBRADO PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SUA DEMANDA

PREGÃO PRESENCIAL
SESSÃO
PÚBLICA
PARA
RECEBIMENTO
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

DA

Data: 05/10/2018

Horário: 10:00 horas.

Local:

Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG
Endereço: Rua Tabelião Andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG
Telefone: (38) 3521.1063
E-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br

Pregoeiro:

José Adilson Oliveira

EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório n° 0144/2018
Modalidade: Pregão Presencial n° 0005/2018
Tipo: Menor Preço por item
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELAS PARA
ALAMBRADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES, CONFORME SUA DEMANDA, conforme Termo de Referencia
constante do Anexo I do presente edital.
 APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:
Dia 05/10/2018 as 10h
 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL:
Dia 05/10/2018 após a declaração de término da sessão de credenciamento.
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das
propostas comerciais e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro
dia útil subseqüente, no mesmo horário.
 LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:
Sala de Reuniões do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura
Municipal de Itamarandiba/MG, sita a Rua Tabelião Andrade, 205 centro –
Itamarandiba/MG
 CONSULTAS E AQUISIÇÃO DO EDITAL:
Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de
Itamarandiba/MG, por escrito, por intermédio do Pregoeiro ou através do telefone
0xx38-3521-1063, no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas.
O edital também poderá ser obtido a qualquer tempo no portal
www.itamarandiba.mg.gov.br
ou
solicitado
pelo
e-mail:
licitacao@itamarandiba.mg.gov.br
 ESCLARECIMENTOS:
Através do e-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br, pelo fone (38) 3521.1063.

EDITAL DE LICITAÇÃO – NORMAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0144/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
I – PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG, torna público, para conhecimento dos
interessados, que às 10:00 horas do dia 05 de outubro de 2018, no prédio da Prefeitura
Municipal de Itamarandiba/MG, situado na Rua Tabelião Andrade, 205 – Centro, nesta Cidade,
será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta
Comercial e documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº 0005/2018, do tipo
"MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR ITEM regido pela Lei nº 10.520
de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.504 de 05 de agosto de 2005, Decreto Federal nº
7892/2013, Decretos Municipais de Regulamentação do Pregão e subsidiariamente a Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações e em conformidade com a Lei Complementar 123/2006; e
demais disposições legais regulamentares vigentes a ela aplicáveis e demais condições fixadas
neste instrumento convocatório. Toda a legislação supramencionada encontra-se à disposição
na Sala da Comissão de Licitações para consulta de quaisquer interessados.
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de
Itamarandiba/MG Sr. José Adilson Oliveira, auxiliada pelos demais membros que constituem a
Equipe de Apoio, todos designados pelo Decreto n° 4197/2018.
1.3 - ABERTURA
DIA
: 05/10/2018
HORA
:
10:00 horas.
LOCAL
: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG, na Rua
Tabelião Andrade, n°205 Bairro: Centro – Itamarandiba/MG.
II - DO OBJETO
2.1 - É objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
TELAS PARA ALAMBRADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES, CONFORME SUA DEMANDA, conforme Termo de Referencia constante do
Anexo I do presente edital.
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÂO
3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas físicas proprietárias de maquinário
compatível com o exigido no presente edital e as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
desta licitação, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos.
3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aquelas
que tenham sido declaradas inidôneas para licitar, contratar ou foram punidas com suspensão
pela Administração Pública.
3.3 - Empresas ou pessoas físicas que se encontrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei

Federal 8.666/93.
3.4 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
3.5 - Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou empregados que
sejam funcionários da Prefeitura Municipal de Itamarandiba – MG
3.6 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA
LC 123/06:
3.6.1 – As pessoas jurídicas definidas na Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006 e suas
alterações, interessadas em participar desta licitação, deverão credenciar-se apresentando toda
documentação exigida no item 9 deste edital.
3.6.2 – As pesoas jurídicas definidas na Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006, poderão
apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição (Artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei
Complemantar 147/2014).
3.6.3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. (§ 1º, Art. 43, Lei
Complementar 123/2006 alterado pela Lei Complementar 147/2014).
3.6.4 – As empresas beneficiárias da LC 123/06 que não regularizarem a documentação no prazo
previsto no subitem anterior, terão decaído o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitação (§ 2°, Art 43, Lei Complementar 123/2006).
3.6.5 – Sendo aceitável a proposta da empresa classficada nos termos da Lei Complementar
123/2006, o Pregoeiro, em cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar 123/2006 e
ao Decreto no 36/2010 do Poder Executivo Municipal, observará as seguintes condições:
3.6.5.1 – Nesta licitação a condição comprovada de empresa beneficiária da LC 123/06 será
observada como critério de desempate e preferência de contratação;
3.6.5.2 – Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta melhor classificada;
3.6.5.3 – No caso de equivalência dos lances apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 3.6.5.2 deste parágrafo, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta;
3.6.5.4 - A empresa beneficiária da LC 123/06 melhor classificada, em conformidade com item
anterior será convocada para apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira
colocada, para o desempate, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, contados a partir do
encerramento da fase de lances;
3.6.5.5 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto no item 3.6.5.4
acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

3.7. DO EMPATE FICTO:

3.7.1 A Lei Complementar 123/2006 estampou a preferência de contratação às MPEs em caso

de empate e trouxe uma grande inovação. Os §§ 1º e 2º do artigo 44 da Lei 123/2006
preconizam que:
“Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
3.7.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

3.7.3 Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de

até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.”

3.7.4 Destarte, não somente existe o empate para valores idênticos, como também há a figura

do “empate ficto”, uma ficção jurídica. O empate ficto fica caracterizado quando a proposta
mais bem classificada for apresentada por empresa que não seja MPE e a proposta
apresentada por uma MPE esteja até 10% mais elevada (para modalidades clássicas) ou até 5%
(para a modalidade pregão). O empate ficto tem por objetivo que as MPEs sejam privilegiadas
com o direito de cobrir a oferta da até então melhor classificada.
3.7.5 Para melhor compreensão, exemplificamos no caso da modalidade Pregão: Suponha-se

que uma empresa – não enquadrada como micro ou pequena – apresente uma proposta de
100, sendo que a microempresa apresentou 105. A proposta da microempresa está 5% acima
da melhor oferta. Usufruindo das benesses da Lei 123/2006, a mesma poderá apresentar nova
proposta, que poderá ser 99,99 e consequentemente será considerada vencedora.
3.7.6 Na modalidade pregão, dada suas peculiaridades, será considerada como a melhor

proposta aquela resultante da fase de lances e consoante ao §3º do art. 45 deverá a MPE,
detentora do direito de preferência, apresentar nova proposta no prazo de 5 (cinco) minutos
sob pena de preclusão, ou seja, perderá o direito de apresentar proposta mais vantajosa caso
não apresente dentro do prazo de 5 (cinco) minutos após encerramento dos lances.
3.7.7 Mister pontuar que a preferência consiste em possibilitar a MPE apresentar proposta

mais vantajosa e não significa, portanto, que será considerada vencedora sem que haja
apresentação da mesma. Em outras palavras trata-se de de uma faculdade da MPE modificar o
valor de sua proposta, a recusa que poderá ocorrer de forma expressa ou tácita não lhe dará o
status de vencedora.
3.7.8 Existindo a recusa de acordo com o inc. II proceder-se-á a verificação se entre as

licitantes remanescentes existe alguma que seja MPE e possua proposta maior em até 5% para
que esta possa usufruir do benefício.
3.7.9 Se existirem valores iguais, ambos de MPES, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, nos termos do Inciso III do art. 45 da LC
123/06.
3.7.10 Dentre as preferências reservadas às MPEs temos a previsão das licitações diferenciadas.

É cediço que as MPEs contribuem para o desenvolvimento econômico e social, inclusive,
dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam que nas últimas décadas
tiveram fundamental importância na redução da desigualdade e pobreza. Assim o legislador ao
editar o art. 47 da Lei 123 pormenorizou:

“Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e
fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência
das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.”
3.7.11 O art. 48 da Lei 123, também alterado pela Lei 147 restringe o universo competitivo da

licitação em benefício às MPEs ao estabelecer em seu art. 48 inc. I que:
“art. 48. (…)

I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais);”
3.7.12. Anteriormente à Lei 147 a exclusividade nas licitações até R$ 80.000,00 (oitenta mil

reais) era uma faculdade, concedendo a Administração discricionariedade em aplicá-la ou não,
diante da nova redação tornou-se um ato vinculado, ou seja, para cumprir o enunciado
supracitado a Administração Pública, deve, é obrigada realizar licitação exclusiva para
microempresa e empresa de pequeno porte quando o valor do item licitado não ultrapassar R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
3.7.13 A divisão de cota deve estar prevista sempre que o objeto da licitação versar sobre bens

de natureza divisível, mais uma vez trata-se de um ato vinculado não sendo, portanto, uma
faculdade da Administração prevê-la ou não. Neste contexto o legislador buscou reservar uma
parte do objeto licitado às MPEs, de forma sintética divide a licitação em duas cotas a
“principal”, que corresponde até 75%, e uma cota de “exclusiva” de até 25% do objeto para
que seja disputado exclusivamente por MPEs, conforme preconiza o Inciso III do art. 48:
“III – deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até
25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte.”
3.7.14 O fato de existir cota exclusiva para participação de MPEs não afasta a possibilidade de

participação na cota principal, ou seja há a faculdade das MPEs participarem de ambas as cotas
e sagrar-se vencedora de ambas desde que observadas as peculiaridades e exigências de cada
uma delas.

3.7.15 Se uma MPE consagrar-se vencedora de ambas as cotas, principal e exclusiva, com

valores diferente, será adotado os seguintes procedimentos:

a) A Lei 123/2006 é omissa quanto a tal expediente, todavia, O Governo Federal disciplinou
que quando a mesma empresa vencer a cota principal e a cota reserva deverá prevalecer o menor
valor apresentado:
Dispõe §3º, artigo 8º do Decreto 8.538/2015:
Art. 8º Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não haja
prejuízo para o conjunto ou o complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes
deverão reservar cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de
microempresas e empresas de pequeno porte.
(…)
3º Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas
deverá ocorrer pelo menor preço.

IV - ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1 - Dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” .
4.1.1 – Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão ser
entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e
horário especificados abaixo:
DIA 05/10/2018
HORA
:10:00 horas.
LOCAL: Rua Tabelião Andrade, n° 205 , Bairro: Centro, Itamarandiba/MG na sala de
reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG.
4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
4.1.2.1
A/C DO PREGOEIRO: JOSÉ ADILSON OLIVEIRA
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0005/2018
DATA: 05/10/2018 – ÁS 10:00 HORAS.
4.1.2.2
A/C DO PREGOEIRO: JOSÉ ADILSON OLIVEIRA
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Envelope 2 - “ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0005/2018
DATA: 05/10/2018– ÁS 10:00 HORAS
4.2 - A Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG, não se responsabilizará por envelopes de
“Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro
designado, no local, data e horário definidos neste edital.
V - DO CREDENCIAMENTO
5.1. Horário de credenciamento: 10:00 horas.
5.2. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento no horário
designado, e entregar ao Pregoeiro, cópia autenticada ou cópia simples devidamente
acompanhada dos respectivos originais dos seguintes documentos:
5.2.1 Carteira de identidade ou documento legal equivalente;
5.2.2 Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as suas
alterações ou da consolidação respectiva ou outro equivalente, devidamente registrados, em se
tratando de sociedade empresária, sociedade civil e sociedade simples, e quando for o caso,
acompanhado de documentos que comprovem seus administradores;
5.2.3 Cópia de documento que o credencie a participar deste certame – procuração por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida –, através da qual lhe sejam

atribuídos poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito
admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante.
5.3. A exceção à regra estabelecida no item 5.2 é para o sócio, o proprietário ou o dirigente da
empresa licitante, que ao possuir poderes para agir isoladamente em nome da empresa, poderá
apresentar apenas os documentos especificados nos itens 5.2.1 e 5.2.2 para seu credenciamento.
5.4. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do ANEXO III e, se não o
fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento.
5.5. Apresentar Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação, ao teor do que dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei
Federal nº 10.520, de 17/07/2002, a qual deverá ser entregue no ato do credenciamento,
podendo obedecer ao modelo do ANEXO IV e, se não o fizer, deverá conter todos dados
informativos necessários. O representante legal da empresa proponente poderá assinar a
declaração no ato do credenciamento, quando a mesma não for apresentada nesta fase.
5.6. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei complementar nº123/2006, e que não estiver
sujeito a quaisquer dos impedimentos do §4 deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar sua
condição de ME ou EPP, por meio de uma declaração, conforme ANEXO V.
5.6.1. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, administrativa
e penalmente.
5.6.2. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 5.6, será considerado que o licitante
optou por renunciar aos benefícios previstos.
5.7. Todos os documentos referentes ao credenciamento, solicitados neste item 5 serão retidos
pelo Pregoeiro para compor o processo licitatório.
5.8. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para
realização das transações inerentes ao Pregão Presencial.
5.9. Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de uma empresa.
5.10. Em se tratando de pessoa física, o credenciamento será realizado mediante apresentação
de documento de identidade com foto ou através de procuração.
5.11. O início de credenciamento será as 10:00 horas do dia 05/10/2018, sendo aceita a entrega
de envelopes até o momento final de declaração de encerramento do credenciamento. Após a
declaração de encerramento da fase de credenciamento não mais será aceita a entrega de
envelopes, ficando estes excluídos do certame.
VI - DA PROPOSTA COMERCIAL
6.1.1 - A proposta deverá ser impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem
estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, nome do proponente, número
do CNPJ/CPF do proponente, endereço. Deverão constar da proposta:
6.1.2 - Descrição completa de seu objeto;
6.1.3 - Preço unitário e total de cada ITEM, em moeda nacional;
6.1.3.1 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para a prestação dos serviços objeto desta licitação tais como: impostos,
tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto
licitado.
6.2 - A simples participação neste certame implica em que:

6.2.1 - Estão aceitas todas as condições estabelecidas neste Pregão;
6.2.2 - A licitante vencedora compromete-se a prestar os serviços objeto desta licitação em total
conformidade com as especificações do objeto deste Edital.
6.2.3 - Os serviços licitados somente serão contratados mediante a demanda e a necessidade do
município de Itamarandiba/MG.
6.2.3 - O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.
6.2.4 - Os Serviços obedecerão às determinações deste edital sendo acompanhados pela
Secretaria Municipal de Agricultura que fiscalizarão o cumprimento do futuro contrato
6.2.5 - No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as que
constam do objeto deste edital.
VII - DA HABILITAÇÃO
7.1.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor da
administração publica, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que
acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.
7.2 - O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente
licitação, sob pena de inabilitação:
A) HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA:
Relativos a Habilitação Jurídica:
Registro Comercial , em caso de empresa individual.
Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado em se tratando de Sociedade Comerciais e, no caso de Sociedade por
Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores
cartório ou junta comercial na forma da Lei, sendo o objeto contratual
compatível com o objeto licitado.
Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades civis, acompanhado de
prova de diretoria em exercício.
Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no país, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento
expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Certificado de Microempreendedor Individual, em caso de microempreendedor
individual
Relativos a Habilitação Fiscal:
 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
apresentando situação cadastral ATIVA.
 Certificado de Regularidade de Situação – CRS (FGTS), emitido pela Caixa
Econômica Federal - CEF, conforme Lei nº. 8.036/90.
 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da
licitante que consistira de Certidões Negativas:
Quanto a Divida Ativa da União expedida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, e

Quanto à quitação de Tributos Federais expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
 Prova de Regularidade através de Certidão Negativa expedida pela Fazenda
Estadual ou Distrital (DF) do domicilio ou sede da licitante.
 Prova de Regularidade através de Certidão Negativa expedida pela Fazenda
Municipal do domicilio ou sede da licitante.
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Poder Judiciário,
Justiça do Trabalho. (Lei nº12.440/2011 de 08 de julho de 2011).
Relativos à Qualificação Econômica –Financeira:
 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor do
Foro ou Cartório da sede da licitante, sendo aceita a Certidão Negativa Cível
expedida pela internet.
Declarações de Caráter Geral
 Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição
Federal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa,
conforme Anexo VI;
B) HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA:
a) Documento Oficial de Identidade;
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da licitante que
consistira de Certidões Negativas:
b1) Quanto a Divida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional
do Ministério da Fazenda, e
b2) Quanto à quitação de Tributos Federais expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda.
c) Prova de Regularidade através de Certidão Negativa expedida pela Fazenda Estadual
ou Distrital (DF) do domicilio ou sede da licitante.
d) Prova de Regularidade através de Certidão Negativa expedida pela Fazenda Municipal
do domicilio ou sede da licitante.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Poder Judiciário, Justiça do
Trabalho. (Lei nº12.440/2011 de 08 de julho de 2011)
f) Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal,
sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo VI;
g) Declaração de que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art.
429 e seguintes da CLT, conforme ANEXO VIII do presente edital.
7.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação deste
Pregão, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição.
7.4 Havendo alguma restrição da comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis e, a critério do pregoeiro, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor

do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
7.5 A não regularização da documentação no prazo previsto no item 9.5.1, implicará
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.
8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado a administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação.
7.7 – A aceitação dos documentos obtidos via internet ficará condicionada à confirmação de
sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pela Equipe
de Apoio.
7.8 – Para efeito de validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração
Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso
de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua expedição.
7.9 – Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia
reprográfica autenticada por tabelião por força da lei ou a publicação em órgão da Imprensa
Oficial na forma da Lei.
7.10– As autenticações poderão ser feitas pela Equipe de Apoio e Pregoeiro mediante
apresentação dos originais.
7.11 – Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo
licitatório e não poderão, em tempo algum, ser devolvidos.
7.12 – Uma vez incluído no processo licitatório nenhum documento será devolvido.
7.13 – Os documentos ou declarações que eventualmente constarem do credenciamento,
poderão ser dispensados na fase de habilitação, podendo inclusive as declarações serem
firmadas no momento da habilitação, por seu representante legal e/ou procurador,
devidamente qualificados para este ato.
7.14 – As Certidões Positivas com efeitos de Negativas, acaso apresentadas, terão os mesmos
efeitos das Certidões Negativas solicitadas.
7.15 – A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de
Apoio e pelos representantes legais presentes e depois de examinada será anexada ao processo
desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente
irregularidades.
7.16 - Faculta-se ao Pregoeiro e Equipe de Apoio a consulta nos sites competentes para a
verificação, emissão, impressão e inclusão de algum documento que eventualmente esteja
omisso ou vencido na documentação da empresa proponente no momento da sessão de
habilitação, não se responsabilizando a mesma pela ausência de internet no dia e local da sessão.
VIII – DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 – Após o encerramento e identificação dos representantes das empresas proponentes o
Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, observando ao que dispõe no subitem 8.1.1,
oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos
envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente
dos participantes devidamente credenciados e serão proclamados pelo pregoeiro, os
proponentes que apresentarem as propostas de menor preço e em seguida as propostas até
10% superiores àquela.

8.1.1 – Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante apresentará
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Anexo IV),
como condição para a participação na presente licitação, conforme disposto no inciso VII do
art. 4º da Lei nº 10.520/2002.
8.2 – Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:
a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital;
b) apresentarem valores excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrados sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado;
b.1) Não comprovando sua viabilidade, serão considerados preços inexeqüíveis e a licitante terá
sua proposta desclassificado;
c) apresentarem valores unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
d) apresentam proposta alternativa.
e) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público Lei
8666/93, art. 40, VII c/c art 45, §2º, 15, §4o.
8.3. Poderão fazer lances verbais e sucessivos, desde que presentes, o autor da proposta de
menor preço e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, pela
ordem decrescente de classificação, até a proclamação do vencedor.
8.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior,
poderão os autores das melhores propostas até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances
verbais e sucessivos, pela ordem decrescente de classificação até a proclamação do vencedor.
8.5. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das
penalidades previstas neste Edital.
8.6. O Pregoeiro abrirá, de maneira ordenada, a oportunidade para que todos ofertem lances, a
partir do autor da proposta classificada de menor preço e os demais, em ordem decrescente,
respeitadas as regras deste Edital.
8.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo, nesse caso, aquele
ofertado primeiro.
8.8. A desistência da proponente em ofertar lances, quando convocada pelo Pregoeiro,
implicará em exclusão da disputa do ITEM em questão, restando sua última oferta registrada
para fins de classificação definitiva.
8.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as
selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as
seguintes regras:
a) O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5%
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço

inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão
do direito de preferência.
b) A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do subitem anterior.
c) Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a
ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos
valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas na alínea “a” do subitem
8.10.
d) - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 8.10, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.11. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem
8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de
preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
8.11.1. O disposto no subitem 8.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.12. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições das alíneas “a” e “b” do subitem 8.10, ou, na falta desta, com base na classificação
de que trata o subitem 8.10, com vistas à redução do preço.
8.13. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
8.14. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços
unitários dos serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário.
8.15. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
8.16 – O Pregoeiro procederá a verificação por meio Presencial hábil da veracidade das
Certidões apresentadas.
8.16.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
Presencials, no momento da verificação.
8.17. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.17.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as
mesmas, o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme dispõe os termos da LC 123/06.
8.17.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.17.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.18. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.19. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8.13 deste item VIII,
examinará a oferta subseqüente de menor preço negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente,
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em
que será declarado vencedor.
8.21. DO PROCEDIMENTO EM CASO DE DESORDEM
8.21.1. No decorrer da sessão, havendo perturbação do bom andamento do certame por parte
de algum(ns) licitante(s) devidamente credenciado, deverá o Pregoeiro adverti-lo(s) por uma
única vez, alertando-o(s) sobre a possibilidade de aplicação de sanções mais severas, lançando
tudo em ata.
8.21.2. Prosseguindo a desordem, a despeito da advertência, poderá o Pregoeiro impor a
retirada do(s) licitante(s) do certame, recinto, mantendo a proposta para fins de classificação.
8.21.3. O licitante não cumprindo o estabelecido no subitem 8.21.1, recusando-se acatar a
ordem direta do pregoeiro, poderá o mesmo requisitar força policial, podendo ocorrer a prisão
em flagrante do licitante, nos termos do art. 93, da Lei nº 8.666/93.
8.22. DA DEVOLUÇÃO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
a) Não havendo interposição de recurso, o pregoeiro procederá imediata devolução do
envelope de habilitação da licitante, cuja proposta seja desclassificada.
b) Os envelopes pertencentes às licitantes que não restaram vencedoras do certamente, serão
devolvidos após adjudicação do objeto às licitantes que lograram êxito;
8.22.1. Os licitantes vencedores ficam intimados para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
enviarem nova proposta de preços com a adequação dos valores dos Itens.
IX – DOS RECURSOS E DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começa a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos do art. 4º, inciso XVIII da Lei
10.520/2002.
9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

9.3. Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no capítulo IX deste edital,
poderão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata.
9.4. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
9.4.1. São pressupostos de admissibilidade do recurso:
9.4.1.1. a legitimidade;
9.4.1.2. o interesse de recorrer;
9.4.1.3. a existência de ato administrativo decisório;
9.4.1.4. a tempestividade;
9.4.1.5. a forma escrita;
9.4.1.6. a fundamentação;
9.4.1.7. o pedido de nova decisão.
X- DO PROCESSAMENTO DO RECURSO
10.1. Interposto o recurso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, verificando a presença dos
pressupostos de admissibilidade, determinará o seu processamento. Desatendido algum dos
pressupostos, inadmitirá o recurso.
10.2. Admitindo o recurso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio comunicarão o ato imediatamente
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 03 (três) dias úteis.
10.3. Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, que poderá reconsiderar sua
decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou nesse prazo fazê-lo subir à autoridade superior,
devidamente informado, para decisão, que também será proferida naqueles mesmos prazos.
10.4. Os recursos deverão ser feitos por escrito e protocolados na Prefeitura Municipal, aos
cuidados da Pregoeiro e Equipe de Apoio. Os recursos protocolados em local diferente do
estabelecido neste edital serão rejeitados.
XI - DO RECURSO,
HOMOLOGAÇÃO

E

DO PROCEDIMENTO PARA

ADJUDICAÇÃO

E

11.1. Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor e encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela
Autoridade Competente.
11.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e
determinará a contratação.

XII - DAS PENALIDADES
12.1 - Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município de Itamarandiba(MG), pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e demais penalidades legais, a licitante que:
12.1.1 - não assinar o contrato no prazo do edital.
12.1.2 - apresentar documentação falsa;
12.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
12.1.4 - retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;
12.1.5 - não mantiver a proposta, salvo por motivo aceito pela comissão/equipe de apoio. Lei
8666/93, art. 40, VI c/c art. 43, § 6º.
12.1.6 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
13. DAS OBRIGAÇÕES
a) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA
a) Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto do
presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da Contratada às suas
dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da Contratante,
principalmente as de segurança, inclusive àquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e
permanência em suas dependências;
b) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido;
c) Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de
Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas;
d) Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização do
fornecimento;
e) Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento
de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e
condições estabelecidas, no Termo de Referência – Anexo I do Edital e no Contrato;
f) Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;
b) DA EMPRESA VENCEDORA
a) Arcar com todas as despesas de pagamentos de seguros, tributos, fretes, impostos, taxas e
demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária e criminal, acaso
devidos em decorrência do fornecimento do objeto licitado.
b) Assumir inteira responsabilidade administrativa, penal e criminal por quaisquer danos,
materiais ou pessoais causados a terceiros.
c) manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
d) O local de entrega deverá ser no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Itamarandiba/MG, sendo que as despesas do transporte serão de responsabilidade da empresa
vencedora.
f) O fornecimento será parcelado de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de
Esportes, estabelecendo-se em 3.000,00 m2 o quantitativo mínimo de cada pedido, devendo a
entrega ser realizada no prazo máximo de 10(dez) dias úteis.

g) A Licitante vencedora, ficará obrigada a trocar as suas expensas os produtos que vierem a ser
recusados, sendo que o ato de recebimento não importará na sua aceitação.
h) Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos produtos,
obrigando a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com
apresentado na proposta.
i) A falta do produto, cujo fornecimento incumbe à empresa vencedora, não poderá ser alegada
como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto
deste Termo de Referência, e não eximirá a fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.
14. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
14.1. As despesas de transportes serão por conta da empresa contratada;
14.2. O fornecimento será parcelado, de acordo com a demanda e necessidade da Secretaria
Municipal de Esportes, estabelecendo-se como pedido mínimo de 3.000,00m2, devendo a
entrega ser realizada em até 10(dez) dias úteis contados da emissão da Ordem de Fornecimento
expedida pelo setor competente desta prefeitura.
14.3. O ato de recebimento do produto licitado, não importa em sua aceitação. A critério do(a)
Secretário(a) da Pasta, os produtos serão submetidas à verificação por servidor competente.
Cabe ao fornecedor a troca, dentro de 02 (dois) dias, de itens, que vierem a ser recusados por
não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar defeitos de fabricação ou dano
em geral, identificado no ato da entrega ou no período de verificação.
XV - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 Todos os pagamentos serão processados através da Seção de Tesouraria, desta Prefeitura,
e serão efetuados á vista, mediante entrega dos produtos e apresentação de Nota Fiscal
devidamente atestada pelo setor competente.
15.2 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, com respectivo
aceite emitido pelas Secretarias Solicitantes.
15.3 Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência
de correção monetária.
15.4. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos previstos
em Orçamento Municipal e serão informados quando da utilização da Ata de Registro de
Preços, nos termos do § 2º do Art. 7º do Decreto Federal 7892 de 23 de janeiro de 2013.
XVI- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada no todo ou em parte
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
16.2 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme
previsto no §1º, art. 65, Lei nº 8.666/93 e §2º, inciso II, art. 65, da Lei nº 9648/98.

16.3 - Se a licitante vencedora deixar de aceitar ou não assinar o Contrato dentro de 02 (dois)
dias úteis contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito e aceita
pelo Secretário Municipal de Administração, ocorrerá caducidade do seu direito de vencedora,
sujeitando-se às penalidades aludidas no capítulo XII deste Pregão.
16.4 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.5 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital.
16.6 - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o
resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de homologação.
16.7 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus
termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável,
apresentar falhas e irregularidades que o viciem.
16.8 - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de
Itamarandiba/MG, por escrito, por intermédio do Pregoeiro ou através do telefone 0xx383521-1063 no horário de 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas.
Itamarandiba/MG, 21 de setembro de 2018.
José Adilson Oliveira
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0144/2018
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. JUSTIFICATIVA DO USO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
O município de Itamarandiba realizou na data de 05/04/2018 a abertura da Licitação Pregão
Eletrônico 0032/2018 – Processo Licitatório nº 0063/2018, tendo o mesmo CANCELADO
na fase de ADJUDICAÇÃO vez que os menores preços ofertados foram superiores aos valores
de referência. O pregão eletrônico neste caso foi ineficaz, vez que não alcançou a participação
de algumas empresas fabricantes de telas de pequeno porte, individuais ou Microempreendedor
Individual que por terem uma estrutura mais simples, não possuem conhecimento ou meios
para estarem participando de licitações eletrônicas e que podem fornecer os produtos desejados
por preços abaixo dos valores obtidos no Pregão Eletrônico 0032/2018. O pregão na forma
eletrônica neste caso mostrou-se ineficaz, optando-se pela utilização do pregão na forma
presencial com o intuito de viabilizar a participação do maior número de interessados possíveis,
visto que mesmo não sendo possível o envio de representantes para a sessão de lances, os
mesmos poderão participar com o simples envio dos envelopes pelos correios, mesmo que
sem ofertar lances os mesmos poderão apresentar suas melhores propostas.
2. JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS
Itamarandiba conta com diversas quadras poliesportivas e campos de futebol sem o devido
fechamento com alambrado. A Secretaria Municipal de Esportes, visando o melhoramento
destas unidades esportivas solicita a abertura de licitação sob o regime de registro de preços
para aquisição de telas para o fechamentos destas unidades de forma a proporcionar aos
munícipes opções de esporte e lazer. A aquisição será realizada de acordo com a disponibilidade
financeira, tendo-se em vista que o município não dispõe de recursos de convênios para
aquisição total da demanda necessária.
O Sistema de Registro de Preços é uma forma de contratação na qual Administração Pública
promoverá, neste caso, um PREGÃO ELETRÔNICO para fixar preços para aquisição de telas
para alambrado, sem garantir ao fornecedor que comprará algum quantitativo mínimo daqueles
produtos, ficando estabelecido que o pedido mínimo será de 3.000,00m2. Os vencedores
firmarão uma ata de registro de preços, que é o instrumento contratual utilizado nesses casos,
com prazo definido de no máximo um ano, dando, assim, mais agilidade para o Município, no
cumprimento de suas missões Institucional e Constitucional consecutivamente. O registro de
preços está indicado na Lei 8.666/93, no seu Art. 15, Inc. II, como sendo obrigatório em todos
os casos em que isto for possível, bem como regulamentado pela Lei Federal nº 10.520/02,
Decreto Municipal que regulamenta o pregão no município e Decreto Municipal que
regulamenta o SRP no município, Decreto Municipal que regulamenta o Pregão Eletrônico no
município de Itamarandiba/MG de mais dispositivos legais pertinentes.

3. DO OBJETO.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELAS PARA ALAMBRADO PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SUA
DEMANDA, a saber:
ITEM QUANT
1

UND

9.000,00 M2

ESPECIFICAÇÃO

V. UNIT
ESTIMADO

V. TOTAL
ESTIMADO

TELA
GALVANIZADA
PARA ALAMBRADO FIO 12
BITOLA 2,76MM, MALHA
70. ALTURA 03 METROS.
Valor Global Estimado

04 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
4.1. As despesas de transportes serão por conta da empresa vencedora;
4.2. O fornecimento será parcelado, de acordo com a demanda e necessidade da Secretaria
Municipal de Esportes, estabelecendo-se como pedido mínimo de 3.000,00m2, devendo a
entrega ser realizada em até 10(dez) dias úteis contados da emissão da Ordem de Fornecimento
expedida pelo setor competente desta prefeitura.
4.3 O local de entrega deverá ser no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Itamarandiba/MG, sendo que as despesas do transporte serão de responsabilidade da empresa
vencedora.
4.4 Todos os pagamentos serão processados através da Seção de Tesouraria, desta Prefeitura, e
serão efetuados á vista, mediante entrega dos produtos e apresentação de Nota Fiscal
devidamente atestada pelo setor competente.

Itamarandiba, 21 de setembro de 2018
José Adilson Oliveira
Pregoeiro

ANEXO II – MODELO PROPOSTA COMERCIAL
I – DADOS DO PROPONENTE:
PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)
PREGÃO PRESENCIAL N.° 0005/2018 - TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO N°0144/2018
DADOS DA EMPRESA/PROPONENTE
Razão
Social/Nome:
__________________________________,
CNP/CPFJ:______________________
Endereço:
_______________________,
Telefone:
_______________________________
Nome
do
Signatário
(para
assinatura
do
contrato)_________________________________
Endereço:_____,Estado Civil :_____, C.I.:______, CPF: _____, Nacionalidade:______

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELAS PARA ALAMBRADO PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SUA
DEMANDA, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.
ITEM

UNID

QUANT

DESCRIÇÃO/MARCA

V. UNIT

V.
TOTAL

01
Prazo de validade da proposta: 60 dias (não inferior a sessenta dias)
Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
As despesas de transportes serão por conta da empresa proponente;
O fornecimento será parcelado, de acordo com a demanda e necessidade da Secretaria
Municipal de Esportes, estabelecendo-se como pedido mínimo de 3.000,00m2, devendo a
entrega ser realizada em até 10(dez) dias úteis contados da emissão da Ordem de Fornecimento
expedida pelo setor competente desta prefeitura.
O local de entrega deverá ser no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG,
sendo que as despesas do transporte serão de responsabilidade da empresa vencedora.
Todos os pagamentos serão processados através da Seção de Tesouraria, desta Prefeitura, e
serão efetuados á vista, mediante entrega dos produtos e apresentação de Nota Fiscal
devidamente atestada pelo setor competente.

Essa proposta de preço contempla a integralidade das especificações constantes do Termo de
Referência do Edital e que concorda e cumprirá todas as suas prescrições.
Os preços contidos nessa proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se
limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
produtos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, fretes, transportes, lucros e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto licitado.
Todas as demais condições omissas na presente proposta será de conformidade com os termos
do Processo Licitatório nº 0144/2018 – Pregão Presencial nº 0005/2018.

Local, Data
__________________________
Assinatura
assinatura e carimbo dA proponente
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Local e data)
À
Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG
A/C Pregoeiro
Referência: Pregão Presencial 0005/2018
Prezado Senhor,
A empresa/proponente ___________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o Nº.
__________________, neste ato representada por __________________________
(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao
disposto no Edital do Pregão 0005/2018, vem perante Vossa Senhoria credenciar o Sr.
_______________________, RG ____________________, como representante qualificado a
participar de todos os atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para
oferecer lances e apresentar ou desistir da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da
Lei No 8666/93.
Atenciosamente,
________________________________________________
NOME
Representante Legal da Licitante

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À
HABILITAÇÃO
(Local e data)
À
Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG
A/C Pregoeiro
Referência: Pregão Presencial 0005/2018
Prezado Senhor,
A empresa/proponente ___________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o Nº
__________________, neste ato representada por __________________________
(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa, RG), em atendimento ao
disposto no Edital do Pregão 0005/2018, que tem como objeto a contratação de prestação de
serviço de transporte diversos, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem
impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação.
Atenciosamente,
NOME
Representante Legal da Licitante

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Pregão Presencial 0005/2018
A empresa ............................., inscrita no CNPJ nº ..................., por intermédio do seu
representante legal, Sr(a). ............................, CPF nº ..............................., Carteira de Identidade nº
..................., declara, para fins de participação na Licitação acima, sob as penas da lei, que é
considerada:
( ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123/2006;
( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º
da Lei Complementar 123/2006.
Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais defeitos
ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal.
Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de habilitação, para efeitos de se
beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006.
______________, _____ de ______________ de 2018.
Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º,
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(Local e data)
À
Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG
A/C Pregoeiro
Referência: Pregão Presencial 0005/2018
Prezado Senhor,
A empresa/proponente ___________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o Nº
_________, neste ato representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade,
estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão
0005/2018 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem
como não emprega menor de dezesseis anos.
Atenciosamente,
NOME
Representante legal da empresa

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0144/2018
MINUTA DE ATA REGISTRO DE PREÇOS
========================================================
ANEXO 07
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0144/2018
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos ______ dias do mês de _____ do ano de 2018, o Município de Itamarandiba Estado de
Minas Gerais com sede na Rua Tabelião Andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG, inscrita no
CNPJ sob o nº 16.886.871/0001-94, neste ato legalmente representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. Luiz Fernando Alves, a seguir denominado simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 0005/2018, cujo objetivo fora a formalização de registro de
preços para a aquisição de combustível, processada nos termos do Processo Administrativo nº
0063/2018, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o
disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Federal 7.892/2013, a Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.504 de 05 de agosto de 2005, Decreto Municipal nº
1016/2006, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e em conformidade com a
Lei Complementar 123/2006; Decreto Federal 6.204/2007, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de
2013 e demais disposições legais regulamentares vigentes a ela aplicáveis, segundo as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de
preços objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELAS PARA
ALAMBRADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,
CONFORME SUA DEMANDA, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedor foram
previamente definidos, através do procedimento licitatório em epígrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES E FORNECEDORES:
1) Integra a presente ARP na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, o Município de
Itamarandiba/MG com sua sede administrativa (Prefeitura Municipal) localizada a Rua Tabelião
Andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG.
Parágrafo único – qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a
utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação, desde que
aceitas e formalizadas as exigências da Lei.
2) Integra a presente ARP na qualidade de FORNECEDOR a empresa:

Empresa: _________________________.
CN.PJ: ______________________________
Telefone: _____________________________
Endereço: ________________________________
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, obriga-se a:
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os
preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos combustíveis registrados, observada a
ordem de classificação indicada na licitação;
b) Convocar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de
empenho;
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos.
d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado;
e) Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse
em fornecimento dos combustíveis a outros órgãos da Administração Pública que externem a
intenção de utilizar a presente ARP;
f) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente ARP;
g) Designar, dentre os servidores das unidades requisitantes, gestores de compras que serão
responsáveis pelo controle dos abastecimentos dos veículos;
h) É de competência do órgão gerenciador a obrigação de aplicar a sanção em caso de restar
inobservado algum compromisso assumido com a assinatura da ata, seja em relação ao órgão
participante do sistema ou a ele aderente;
h.1) Será do órgão contratante (gerenciador, participante ou aderente, a depender do caso) a
competência para a imposição de sanções administrativas acaso inadimplida alguma obrigação em
momento posterior à celebração do contrato. Em sendo o contratante órgão participante ou
aderente, o órgão gerenciador deverá ser informado do inadimplemento para que sejam
observados os respectivos impactos em face da ata de registro de preços, como o seu
cancelamento.
i) Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto do
presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da Contratada às suas
dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da Contratante,
principalmente as de segurança, inclusive àquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e
permanência em suas dependências;
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Arcar com todas as despesas de pagamentos de seguros, tributos, fretes, impostos, taxas e
demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária e criminal, acaso
devidos em decorrência do fornecimento do objeto licitado.

b) Assumir inteira responsabilidade administrativa, penal e criminal por quaisquer danos,
materiais ou pessoais causados a terceiros.
c) manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
d) O local de entrega deverá ser no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, sita
a Rua Tabelião Andrade, 205 Centro, Itamarandiba/MG, sendo que as despesas do transporte
serão de responsabilidade da empresa vencedora.
e) O fornecimento será parcelado, de acordo com a demanda e necessidade da Secretaria
Municipal de Esportes, estabelecendo-se como pedido mínimo de 3.000,00m2, devendo a
entrega ser realizada em até 10(dez) dias úteis contados da emissão da Ordem de Fornecimento
expedida pelo setor competente desta prefeitura.
f) A Licitante vencedora, ficará obrigada a trocar as suas expensas os produtos que vierem a ser
recusados, sendo que o ato de recebimento não importará na sua aceitação.
g) Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos produtos,
obrigando a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com
apresentado na proposta.
h) A falta do produto, cujo fornecimento incumbe à empresa vencedora, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do
fornecimento objeto deste Termo de Referência, e não eximirá a fornecedora das sanções a que
está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura,
vigorando até o dia ___________________________ de 2019.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO FORNECEDOR
Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos materiais registrados nesta Ata
encontram-se indicados na proposta que consta no procedimento realizado, em resumo no
quadro abaixo:
ITEM

UNID

QUANT

DESCRIÇÃO/MARCA

V. UNIT

V.
TOTAL

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
7.1 Todos os pagamentos serão processados através da Seção de Tesouraria, desta Prefeitura,
e serão efetuados á vista, mediante entrega dos produtos e apresentação de Nota Fiscal
devidamente atestada pelo setor competente.
7.2 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, com respectivo
aceite emitido pelas Secretarias Solicitantes.
7.3

Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos

facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência
de correção monetária.
7.4. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos previstos em
Orçamento Municipal e serão informados quando da utilização da Ata de Registro de Preços,
nos termos do § 2º do Art. 7º do Decreto Federal 7892 de 23 de janeiro de 2013.
CLÁUSULA OITAVA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA
A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar
as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para
determinada aquisição, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade
de condições, a preferência.
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE
Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor(es), como também as possíveis alterações da
presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial do Município de Itamarandiba (Quadro de
Avisos nos termos da Lei Orgânica Municipal).
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições
da presente ARP;
b) Recusar-se a retirar a nota de empenho nos prazos estabelecidos, salvo por motivo
devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) Der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de
Preços;
e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
g) Em razões de interesse público, devidamente justificadas.
h) Não fornecer os combustíveis em compatibilidade com as condições de quantidade e
qualidade;
i) Não respeitar as condições ambientais pertinentes ao funcionamento da empresa para
fornecimento dos combustíveis.
II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito,
comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências neste Registro de Preços, tendo em
vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha
a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo único – o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho
fundamentado do Secretário de Administração do ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DO CANCELAMENTO DO
REGISTRO
a) A Administração poderá aplicar ao FORNECEDOR as penalidades previstas no artigo 28 do
Decreto nº 5.450/2005, A Administração poderá, ainda, a seu critério, utilizar-se subsidiariamente
das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, no que couber.
b) Com fundamento no art. 28 da do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida de licitar e
contratar com O Município de Itamarandiba, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
demais cominações legais e de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor
do item(s)/contratação, a Contratada que:
b.1) Apresentar documentação falsa;
b.2) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
b.3) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
b.4) Comportar-se de modo inidôneo;
b.5) Fizer declaração falsa; e
b.6) Cometer fraude fiscal.
c) Para os fins da alínea “b.4”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
d) A Contratada ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação, com
fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/93, à seguinte penalidade:
e) As multas moratória e compensatória poderão ser cumuladas com as sanções previstas na
alínea “a”.
f) A aplicação das multas compensatória e moratória serão publicadas no Diário Oficial do
Município, devendo a intimação da apenada dar-se por meio de notificação;
g) As sanções estabelecidas nesta cláusula são da competência exclusiva da autoridade designada
nos normativos internos da Administração, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da efetiva notificação.
h) A autoridade competente, na aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, deverá levar
em consideração a gravidade da conduta da Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado ao Contratante, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade,
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
i) O valor da multa moratória ou compensatória, nos termos do artigo 86, § 3º da LLC, poderá
ser descontado dos créditos da Contratada, da garantia contratual ou cobrado judicialmente, nesta
ordem.
j) O recolhimento do valor da multa, moratória ou compensatória, deverá ser feito no prazo de 5
(cinco) dias úteis contados da data da intimação da aplicação da sanção, sob pena de seu desconto
ser efetuado conforme item anterior, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
k) As penalidades estabelecidas nestas cláusulas deverão ser registradas no Setor de Compras e
Jurídico do Município de Itamarandiba.
l) Caso seja constatada a irregularidade fiscal durante a vigência da ARP, a Administração
notificará o Fornecedor para providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias. Persistindo
a irregularidade serão adotadas providências no sentido de rescindir a avença;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO
A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

a) Processo Administrativo nº 0144/2018;
b) Edital do Pregão Presencial nº 0005/2018 e ANEXOS;
c) Proposta Comercial da FORNECEDORA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o foro da
Comarca de Itamarandiba - Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Nada mais havendo a tratar eu, _________________________, Pregoeiro Municipal, lavrei a
presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR e pelo particular fornecedor.
Itamarandiba, __ de

de 2018

____________________________________________
Prefeita Municipal
Órgão Gerenciador
_____________________________________________
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Empresa Fornecedora

ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0144/2018
Declaração de que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e
seguintes da CLT

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão
Presencial nº 0005/2018, que Declaração que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada,
nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.
(Local e Data)
______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0005/2018
PROCESSO Nº. 0144/2018.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELAS PARA
ALAMBRADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,
CONFORME SUA DEMANDA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, através de seu Pregoeiro, José
Adilson Oliveira, e Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições legais torna público, para o
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, e será julgado por item, conforme descrito neste Edital
e seus Anexos.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002 e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações
posteriores e os Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006.
SESSÃO
PÚBLICA
PARA
RECEBIMENTO
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

DA

Horário: 10:00 horas.
Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG
Endereço: Rua Tabelião Andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG
Telefone: (38) 3521.1063
E-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br
DATA, HORA e LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: o
Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.itamarandiba.mg.gov.br
na sede da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, sita a Rua Tabelião Andrade, 205 Centro,
município de Itamarandiba/MG, no horário de 08:00 as 12:00 e das 14:00 AS 17:00 horas, de
segunda a sexta feira, ou solicitado através do e-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
Pregoeiro: José Adilson Oliveira
CERTIFICO para os devidos fins que este
Endereço: Rua Tabelião Andrade, 205 Centro – CEP:
39.670-000
Itamarandiba/MG
documento
foi publicado
no Quadro de Avisos da
E-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br
Prefeitura Municipal de Itamarandiba/MG (Órgão
Fone/Fax: (38) 3521.1063
de Imprensa Oficial do Município de Itamarandiba
Itamarandiba, 21 de setembro de 2018.
José Adilson Oliveira
- PREGOEIRO

nos termos do Art. 87 da Lei Orgânica Municipal).
O referido é verdade e dou fé.
Itamarandiba, ______/_______/________
José Adilson Oliveira - Pregoeiro

