
 
 

PREGAO PRESENCIAL Nº. 0015/2018 

PARA REGISTRO DE PREÇO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

Regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Municipal N°04/2017.(que regulamenta a 

modalidade pregão)        e Decreto N°05/2017(que regulamenta o Sistema de Registro de 

preços em âmbito municipal)subsidiariamente, pela Lei 8.666/93  e alterações posteriores, bem 

como pela Lei Complementar N° 123/06 e alterações posteriores e Decreto Federal N° 

8538/2015 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA 
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO 
MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO I DESTE EDITAL. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

 

Data: 11 de Abril de 2018 

 

Horário:13:00:00 

Local: Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas - MG 

Rua: João Dias da Paixão n° 30 

Telefone: (38)35471222 

E-mail: licita@serraazuldeminas.mg.gov.br  

 

 

Pregoeira 

 

Valdinéia Gonçalves Nascimento 

Pregoeira Municipal: 
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EDITAL DE LICITAÇÃO - NORMAS 

PAL Nº 022/2018- PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
PREÂMBULO 
 

O MUNICÍPIO DE Serra Azul de Minas - MG, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 

cidade à Rua João Dias da Paixão n° 30-, Centro, CEP 39165-000, inscrito no CNPJ sob o Nº 

18.303.230/001-95, por intermédio do Pregoeira nomeada pela Portaria nº 038/2017, torna público 

que realizará licitação na modalidade Pregão - Tipo: Menor Preço por ITEM, cujo objeto é 

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM 

ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E 

URBANISMO DO MUNICIPIO, nos termos das Leis Federais Nos: 8.666/1993 e 10.520/2002, 

Decreto Municipal no 04/2017 (que regulamenta o pregão) Decreto Municipal no 05/2017 (que 

reinstitui do Sistema de Registro de Preços).  

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 

DATA: 11/04/2018 

Credenciamento até as 13:00 Horas, não será aceito empresa retardatária. 

HORÁRIO DA SESSÃO OFICIAL: 13:00 horas. 

ENDEREÇO: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas/MG, Rua João 

Dias da Paixão  n° 30, Centro. 

Se não houver expediente nessa data, os envelopes serão recebidos no primeiro dia útil 

subsequente. 

Os horários mencionados neste Edital referem-se ao horário de Brasília. 

I - DO OBJETO 

1.1.É objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, 
TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO conforme especificações constantes no Anexo I 
deste Edital. 

1.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pelo Setor de Compras 

vinculado a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, assim como a secretaria 

solicitante dos produtos. 

1.3. Integrantes do processo:  

1.3.1 Órgão Gerenciador: Município de Serra Azul de Minas através da Secretaria Municipal de 

Administração. 



 
1.3.2 Fornecedor/Detentora da Ata de Registro de Preços: Empresa fornecedora do item de 

consumo, de acordo com as especificações e condições estipuladas no Edital do Pregão 

Presencial.  

1.3.3 Órgão Não Participante/Carona: Órgão ou entidades da administração pública não 

contempladas no quantitativo registrado que, nos termos da cláusula XIII deste edital, faça adesão 

à ata de registro de preços.  

III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que: 

3.1.1. Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante 

deste instrumento e seus Anexos, bem como as vedações previstas no art. 9° da lei 8666/93; 

3.2.  Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso 

de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 

aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município de Serra Azul de 

Minas. 

3.3. As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local estabelecido 

neste edital, proceder ao credenciamento, entregar ao(à) Pregoeira(a) os envelopes separados e 

lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL" e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” contendo na parte externa o nome do(a) Pregoeira(a), nome da empresa, nome e 

número da modalidade, data e hora da realização do certame. Declarada a abertura da sessão 

pelo(a) Pregoeira(a), não mais serão admitidos novos proponentes. 

3.4. A participação nesta licitação nos itens cujo valor total seja inferior a R$80.000,00(oitenta 

mil reais) é preferencial às Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou 

equiparadas do ramo pertinente ao objeto licitado, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/06.  

3.4.1. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparada, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 

123/06, e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06, deverá comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou equiparada conforme indicado no item 4.5 deste edital. 

IV - DO CREDENCIAMENTO – (FORA DOS ENVELOPES) 

4.1.  O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, 

apresentar-se ao(à) Pregoeira(a) para efetuar seu credenciamento como participante deste 

Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento que lhe 

dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta” e 

“Documentação” relativa a este Pregão. 

4.1.1. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante 

Estatuto/Contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento 

equivalente. 

4.1.2. Entende-se por documento credencial: 



 
a) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber; 

b) Cópia do Registro Comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/Contrato social, 
quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa 
licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 

c)  Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa 
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão; 

4.2. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances 

verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 

interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a 

este Pregão, conforme modelo contido no Anexo III; 

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

4.4. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o(a) Pregoeira(a) ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção 

de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a 

licitante durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou "Documentação" relativos 

a este Pregão, nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais. 

4.5. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8.10 deste Edital, a 

qualidade de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparada deverá ser 

comprovada mediante apresentação de: 

a) Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento 

arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da 

pequena empresa; ou, 

b) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou 

a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da 

sede da pequena empresa.  ou, 

c) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, podendo 

ser conforme o ANEXO VII, junto ao credenciamento.  

4.6. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº.123, 

caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em 

outras figuras penais e da sanção administrativa prevista na Lei 8.666/93. 

4.7. Os documentos de credenciamento deverão vir autenticados ou deverão vir acompanhados 

dos originais para autenticação pelo(a) Pregoeira(a) e/ou equipe de apoio. 

4.8. Na abertura da sessão, deverá ser apresentado a 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, podendo obedecer ao modelo do 

ANEXO IV e, se não o fizer, deverá conter todos dados informativos necessários.  

4.9. Caso o documento de credenciamento e/ou as declarações indicadas nos itens 4.5 e 4.8 

estejam, por equívoco, junto aos envelopes lacrados, o Pregoeira autorizará a abertura dos 



 
envelopes em sessão pública para retirada da declaração oportunidade em que após a retirada da 

declaração na presença de todos, o envelope será novamente lacrado. 

4.9.1. Na ausência de alguma declaração, estando a empresa devidamente representada e 

havendo poderes para que o preposto firme declarações, o Pregoeira buscando preservar o 

interesse público e ampliar a concorrência autorizará que a licitante firme em sessão pública 

declarações de  próprio punho. 

V. DA IMPUGNAÇÃO E DAS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTO  

5.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.  

5.2. A impugnação deverá ser encaminhada exclusivamente para o e-mail 

licita@serraazuldeminas.mg.gov.br em formato de texto (extensão: doc), no horário de 8h às 16h.  

5.2.1. O recebimento da impugnação deverá ser confirmado pelo licitante que a encaminhar. Os 

pedidos encaminhados após o horário estipulado (após as 16 horas) passarão a ter seu prazo 

computado somente a partir das 8 horas do próximo dia útil.  

5.3. O pedido de impugnação deverá conter, de forma clara e explícita, as seguintes informações:  

5.3.1. Número do pregão presencial impugnado;  

5.3.2. Nome da Empresa impugnante;  

5.3.3. Razões da impugnação;  

5.3.4. Nome do signatário da impugnação;  

5.3.5. Dados da empresa impugnante.  

5.4. Caberá ao Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.  

5.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  

5.6. Não será reconhecida a impugnação quando vencido o prazo de interposição.  

5.7. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, poderá ser 

apresentada solicitação de esclarecimento em relação às eventuais dúvidas na interpretação do 

presente edital e seus anexos,  

5.8. Aplicam-se às solicitações de esclarecimento as mesmas disposições contidas nos subitens 

5.2 e 5.3 deste edital. 

5.9. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 



 
 

VI - DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1. No envelope de proposta deverá conter os dizeres conforme indicado à seguir:  

A/C DO PREGOEIRA: VALDINÉIA GONÇALVES NASCIMENTO  

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018 

DATA: 11 de Abril de 2018. 

 

6.1.1. A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel timbrado da Empresa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo 

seu representante legal, nome do proponente, número do CNPJ da Empresa, endereço. Deverão 

constar a proposta: 

a) Especificação dos produtos, conforme descrições dos objetos contidos no Termo de Referência 

- Anexo I; 

b) Preço unitário e total, em moeda nacional; 

b.1). Em caso de divergência entre o preço por ITEM e o total, prevalecerá o de menor preço, do 

mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico. 

b.2. O Pregoeira efetuará as correções necessárias no momento do lançamento para fins de 

julgamento dos lances. 

c) Deverá ser apresentada declaração do licitante ou do seu representante legal, garantindo que 

os preços cotados na proposta ou no lance que venha formular são valores aptos, satisfatórios e 

suficientes para atendimento da execução do objeto licitado, podendo ser conforme o  ANEXO V – 

DECLARAÇÃO DE PREÇOS. 

d) As empresas deverão apresentar obrigatoriamente a proposta no formato digital (planilha no 
formato Excel disponibilizada em conjunto com o edital) e outra cópia impressa que poderá ser a 
mesma digitalizada obtida através da planilha disponibilizada, devendo todas as folhas serem 
carimbadas com o CNPJ da empresa e contendo uma folha com os dados solicitados no Edital, 
modelo do anexo II, ou seja, preencher a planilha eletrônica disponibilizada em conjunto com o 
edital, colocando capa em papel timbrado com todas as observações exigidas para a proposta 
como data de validade e outros, ou com carimbo do CNPJ, em todas as folhas, visando agilizar o 
processo licitatório, sob pena de desclassificação 

 
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 entregar as mercadorias, objeto desta licitação em 

total conformidade com as especificações da ordem de fornecimento e em conformidade com este 

Edital. 

6.2.3. A Proposta Comercial deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 



 
6.2.3.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo 

será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

6.2.3.2. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação 

para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. 

6.2.4. O fornecimento das mercadorias será de acordo com a necessidade da Secretaria 

solicitante, observando ao que dispõe no item 3 do Termo de Referência do presente Edital, 

sendo que a Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses contados a partir de sua 

assinatura. 

6.2.5. No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as que 

constam do objeto deste edital. 

6.2.6. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade 
das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o 
interesse desta Administração.  

6.2.6.1. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 
dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

VII - DA HABILITAÇÃO 

7.1. No envelope de habilitação deverá conter os dizeres conforme indicado a seguir: 

A/C DA PREGOEIRAA 

Valdinéia Gonçalves Nascimento  

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018 

DATA: 11 de Abril de 2018 

7.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original1, 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(a) Pregoeira(a) ou sua equipe de apoio. 

7.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente licitação: 

7.2.1. REGULARIDADE JURÍDICA 

7.2.1.1. Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber; 

7.2.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

                                                           
1
 NOTA EXPLICATIVA: Com a expedição pela JUCEMG da Instrução Normativa N° 003/2013, os contratos Sociais 

expedidos/atualizados após dezembro de 2013 poderão ter sua veracidade aferida através do site: 

http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.jsf, para tanto bastará que a licitante 

forneça o documento contendo em seu rodapé o n° do protocolo e o código de segurança. 

http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.jsf


 
7.2.1.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor2, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

7.2.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

7.2.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ-MF); 

b) Certidão de Regularidade de Situação ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal – 
CEF; 

c) Certidão Conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme previsto na Portaria 
RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014; 

d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua 
regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da Licitante; 

e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Municipal, do 
domicílio ou sede da Licitante; 

f) Certidão de Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT; 

7.2.3.  DECLARAÇÃO DE CARATER GERAL  

7.2.3.1. 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; 

7.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA 

7.2.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Poder Judiciário da sede da 

licitante ou órgão equivalente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da 

sessão3.  

7.2.5. Na apresentação de documentos vencidos ou em desacordo constantes do item 7.2.2, 
deste título, a Pregoeira e Equipe de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores 
para sua emissão, juntando-os aos autos. 

7.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

7.4. 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 e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma 

                                                           
2
 NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente registrado na 

Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações 

realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão 

competente. 
3
 NOTA EXPLICATIVA: Serão consideradas válidas as certidões emitidas diretamente no site dos Tribunais de Justiça, após verificadas a 

autenticidade das informações. 
 



 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 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. 

7.4.1. Conforme dispõe no art. 42 da Lei Complementar 123/06 a licitante será considerada 

habilitada para efeito da assinatura do contrato, portanto somente assinará o contrato a licitante 

que apresentar regularidade fiscal e trabalhista e assim procederá o Município: 

a) Em ata de sessão pública conceder 5 (cinco) dias úteis somente prorrogáveis após manifesto 
do interessado; 

b) Adjudicação e homologação com ressalvas pois a Contratação estará condicionada ao 
cumprimento do que dispõe no item 7.4 e no prazo previsto em Lei; 

c) Ao término do prazo indicado no item 7.4 a adjudicatária apresentando a comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, será convocada sessão extraordinária para decidir pela efetiva 
habilitação; 

c.1) A sessão poderá ocorrer no momento em que a Adjudicatária apresentar a documentação, 

desde que o prazo não seja superior ao limite do prazo indicado no item 7.4. 

d) O Município publicará a decisão no diário oficial do Município. 

7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

7.5.1. Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome e com o CNPJ da 
matriz;  

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome e com o CNPJ da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

7.6. Os interessados poderão apresentar sua documentação através de cópias autenticadas. As 
cópias não autenticadas deverão vir acompanhadas dos respectivos originais para autenticação 
pela Comissão do Pregão. Não serão aceitos documentos em forma de "fax". 

7.7. Os documentos previstos neste edital poderão ser autenticados pelo Pregoeira ou pela 
equipe de apoio, no ato da abertura do envelope de documentos ou mesmo antes de iniciar a 
sessão do pregão.  

7.7.1. Serão aceitas somente cópias legíveis; 

7.7.2. Não serão aceitos documentos que estejam rasurados;  

7.7.3. O Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário. 

VIII – DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após o encerramento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o(a) 

Pregoeira(a) 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(a) Pregoeira(a), os 

proponentes que apresentarem as propostas de menor preço e em seguida, as propostas até 10% 

superior àquela.   

8.1.1. Declarada aberta a sessão pelo(a) Pregoeira(a), o(s) representante(s) da(s) licitante(s) 

apresentará(ao) declaração dando ciência de que cumpre (m) 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 desclassificada; 

c) Apresentarem valores unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

d) Apresentam proposta alternativa. 

e) Apresentarem preços baseados em cotações de outro licitante Lei 8666/93, art. 40, VII c/c art 
44,  §2º. 

8.2.1.  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(a) Pregoeira(a) 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 Pregoeira, implicará 

em exclusão da disputa do lote 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(a) Pregoeira(a) 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 Pregoeira 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 Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

8.14.  O Pregoeira 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 Pregoeira procederá a verificação por meio eletrônico hábil da veracidade das Certidões 

apresentadas.   

8.16.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação.  

8.17.  Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida 

comprovação de regularidade fiscal, mas será indispensável a apresentação dos documentos 



 
indicados neste Edital, devendo obrigatoriamente vincular restrições impeditivas à referida 

comprovação. 

8.17.1.  A apresentação de certidões vencidas, por si só, não comprovam restrições, devendo a 

licitante apresentar documentos que indiquem impossibilidade da comprovação da regularidade 

fiscal.  

8.17.2.  Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem 8.17 

deste item VIII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

8.17.3.  A comprovação de que trata o subitem 8.17 deste item VIII deverá ser efetuada mediante 

a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de 

negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for 

declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.  

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(a) Pregoeira(a), respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8.13 deste item VIII, 

examinará a oferta subsequente 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. 

8.20. DO PROCEDIMENTO EM CASO DE DESORDEM 

8.20.1. No decorrer da sessão, havendo perturbação do bom andamento do certame por parte de 

algum(ns) licitante(s) devidamente credenciado, deverá o(a) Pregoeira(a) adverti-lo(s) por uma 

única vez, alertando-o(s) sobre a possibilidade de aplicação de sanções mais severas, lançando 

tudo em ata.  

8.20.2. Prosseguindo a desordem, a despeito da advertência, poderá o Pregoeira impor a retirada 

do(s) licitante(s) do certame, recinto, mantendo a proposta para fins de classificação.  

8.20.3. O licitante não cumprindo o estabelecido no subitem 8.20.1, recusando-se acatar a ordem 

direta do Pregoeira, poderá a mesma requisitar força policial, podendo ocorrer a prisão em 

flagrante do licitante, nos termos do art. 93, da Lei nº 8.666/93. 

8.21. DA DEVOLUÇÃO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

a) Não havendo interposição de recurso, o Pregoeira 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 a assinatura da Ata de Registro de Preços pelas licitantes que lograram êxito; 

8.22.  Os licitantes vencedores poderão ser intimados para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, enviarem nova proposta de preços com a adequação dos valores totais dos Itens, 

proporcionalmente, aos valores unitários dos mesmos, sob pena de desclassificação do Licitante. 



 
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 contra-

razões 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. 

9.4.2.  É legitimado para interpor recurso qualquer Licitante, no curso da Licitação. 

X- DO PROCESSAMENTO DO RECURSO 

10.1.  Interposto o recurso, o Pregoeira 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, ao Pregoeira 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 Pregoeira 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 do Pregoeira e Equipe de Apoio. Os recursos protocolados em local diferente do 

estabelecido neste edital serão rejeitados.  



 
10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.6. Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no capítulo XVI deste edital, 

poderão ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata. 

10.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala da 

Comissão de Licitações/Pregão, Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas, nesta cidade de 

Serra Azul de Minas-MG, situada na Av. Geraldo Gomes de Brito, Nº 94. – Centro. 

XI – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeira 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 – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   

12.1.  Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o MUNICÍPIO convocará os 

fornecedores classificados para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os 

requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, com validade 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  

12.1.1. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços indicado no subitem 12.1 poderá 

ser prorrogado por igual período, desde que solicitado pelo fornecedor e que ocorra motivo 

justificado aceito pela administração;  

12.2. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no 

prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

12.3. Em não comparecendo, tempestivamente, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o 

licitante convocado, decairá do seu direito à contratação, conforme preceitua o Art. 4º, incisos XXII 

e XXIII, da Lei nº 10.520/2002, incorrendo, ainda, nas sanções legalmente estabelecidas, de 

acordo com disposto neste edital. 

12.4. A Ata de Registro de Preço vincula o fornecedor nela registrado a atender, durante o prazo 

de sua vigência, os pedidos realizados pelo Município e pelos Beneficiários, observados os 

quantitativos estimados e demais condições nela registradas, bem como neste Edital e no anexo I 

– Termo de Referência. 

12.5. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá 

manter as mesmas condições de habilitação e, nos casos em que não apresentar situação 



 
regular, terá seu registro cancelado, sem prejuízo das multas previstas no edital e seus anexos e 

das demais cominações legais. 

12.6. É permitido efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços 

conforme Decreto Nº 009 /2017, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei 

8.666/1993. 

12.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de 

instrumento contratual, emissão de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 

instrumento hábil, conforme disposto no art. 62 da Lei nº 8.666/93, diretamente com os 

interessados. 

12.8. Os contratos decorrentes do SRP deverão ser assinados no prazo de validade da ata de 

registro de preços e deverão ser elaborados nos termos do Anexo XI. 

12.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação para a aquisição pretendida, assegurada a preferência do fornecedor 

registrado em igualdade de condições. 

12.10. Disposições suplementares atinentes à Ata de Registro de preços estão expressas no 

Decreto Municipal N° 005/2017 e na própria Ata – Anexo VIII. 

XIII – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE - 
CARONA   

13.1. Tratando-se de pedido realizado por órgão não participante que tenha aderido à ata de 

registro de preço, caberá ao fornecedor da ata de registro de preço, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pala aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos beneficiários. 

13.2. As aquisições ou contratações adicionais durante a vigência da ata de registro de preços, 

por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador não poderão exceder, por órgão ou entidade, 

a 3 (três) vezes os quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.                         

13.3.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, a 9 (nove) vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

13.4. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços deverá observar o regramento 

complementar para formalização do procedimento de Adesão conforme Art. 22 do Decreto 

Municipal N° 009/2017. 

XIV - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE  

14.1. O pagamento dos valores devidos pelos produtos de interesse da Prefeitura Municipal será 

efetuado em até 30(trinta) dias, a partir da data da apresentação, pela DETENTORA, da Nota 

Fiscal, caso não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja sanada. 



 
14.1.1. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem de 

fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a 

Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela 

rescisão contratual. 

14.2. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

14.3. Os preços ofertados por item deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da 

proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto da 

licitação. 

14.4. As hipóteses excepcionais de realinhamento de preços serão tratadas de acordo com as 

normas específicas e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio 

ou alea extraordinária.  

14.5. Serão praticados os reajustes aplicados pelo Governo Federal. 

XV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

15.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do exercício de 2017 e 

seguintes. 

XVI - DAS PENALIDADES 

16.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com o 

Município de Serra Azul de Minas pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e demais penalidades legais, a licitante que: 

16.1.1. não assinar o ata de registro de preços ou contrato dela decorrente no prazo do edital. 

16.1.2. apresentar documentação falsa; 

16.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

16.1.4. retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida; 

16.1.5. não mantiver a proposta, salvo por motivo aceito pela comissão/equipe de apoio. Lei 

8666/93, art. 40, VI c/c art. 43, § 6º. 

16.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

16.2.  A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar a Ata de Registro de Preços ou o 
Contrato dentro do prazo estabelecido pelo SERRA AZUL DE MINAS caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas. 

16.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

16.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 16.1 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  



 
16.4.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  

16.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observando o princípio da proporcionalidade.  

16.7. Demais sanções estão descritas nos respectivos instrumentos anexos ao edital. 

XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 - 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. 

17.2 - 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. 

17.3. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização, assim como as 

obrigações da Contratante e da Contratada estão previstos no Termo de Referência. 

17.4. O(A) Pregoeira(a), 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. 

17.5. É facultada ao Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

17.6. Caso não haja expediente, ou ocorra qualquer fato superveniente que impeça a abertura do 

certame na data marcada, a sessão será, automaticamente, transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, desde que não 

haja comunicação em contrário do Pregoeira. 

17.7. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o MUNICÍPIO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou resultado do processo licitatório. 

17.8. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.9. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeira. 

17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 

MUNICÍPIO. 



 
17.10.1. Caso a publicação em jornais não ocorram em dias úteis, excluir-se-á o dia útil seguinte. 

17.11. 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. 

17.12. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização, assim como as 

obrigações da Contratante e da Contratada estão previstos no Termo de Referência. 

18 - Nos termos do art. 49 da Lei Complementar 123/06, não se aplica o disposto nas cláusulas 

3.4 e 6.3 quando: 

a)  não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

b) o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de 
pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao 
conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente; considera-se não 
vantajosa a contratação quando: 

b1) resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou 

b2) a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios. 

b3) o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, 
pelo menos um dos objetivos previstos no art. 1º do Decreto Federal N° 8.538/2015. 

19 - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às 
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município Serra Azul de 
Minas, por escrito, por intermédio do Pregoeira ou através do telefone (38) 3547-1222, no horário 
de 13:00 às 16:00. 

SERRA AZUL DE MINAS-MG, 27 de Março de 2018. 

_____________________________________________ 

Valdinéia Gonçalves Nascimento  

Pregoeira Municipal



 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO E LEGALIDADE 

1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 

OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS SETORES. 

1.1.1. Os itens que trazerem em seu conteúdo referência a alguma marca, fica 
consignado que não é violação ao Princípio da Isonomia, mas sim mera simbologia, 
podendo o licitante apresentar proposta cotando um item de forma similar, superior ou 
equivalente. 

1.2. A Licitação será regida pela Lei n° 10.520/2002, pelos Decretos Municipais n° 

005/2017 e 005/2017 e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e demais legislações vigentes 

e pertinentes á matéria. 

2 – DOS ITENS E QUANTIDADES 

2.1. O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, nas 
quantidades totais estimadas, com vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da 
Ata de Registro de Preço, conforme Tabela 1 do subitem 2.5.  

2.2. Todos os itens/produtos deverão atender às normas vigentes e, em especial aquelas 

exigidas para cada tipo de item.  

2.3. Quando não constar na referencia, a garantia mínima do produto será aquelas 

exigidas e previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e alterações – Código 

de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos a Contratada/Detentora 

neste Edital. 

2.4. No preenchimento da Proposta, o valor unitário e total deve constar apenas 

com duas casas decimais após a vírgula.   

2.5 Para efeito de julgamento dos preços no Pregão Presencial, o critério deverá ser 
MENOR PREÇO POR ITEM”, conforme definido nas Tabelas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Item Descrição UND Qtde Valor 
Unitário 

Subtotal Marca 

1 BETONEIRA 260 LITROS MOTOR 1CV MONOFÁSICO 
COM KIT DE SEGURANÇA 220V:  Indicada para mistura 
de concreto na construção civil 
- Possui rodas maciças, cavalete em tubo retangular e 
suporte do tambor em tubo retangular 
 
- Características: 
:: Cremadeira segmentada com proteção total 
:: Volante com reforços 
:: Proteção do motor reforçada 
:: Pás com parafusos 
:: Tambor estampado 
:: Borda do bocal reforçada 
:: Sistema de pedal com mola 
 Informações Técnicas: 
:: Capacidade: 220Litros 
:: Rotação tambor: 28RPM 
:: Motor indicado: 2,5CV 
:: Tensão: 220V 
:: Correia acoplada 2 polos: A-40 / A-22 
:: Capacidade da mistura: 170L 
:: Rendimento da mistura: 150L 
:: Quantidade de clicos/hora: 20 
:: Produção horária: 3,2m² 
:: Traço: 1/2" 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  

2 BETONEIRA 400 LITROS MONOFÁSICA 2CV 220V 
RENTAL COM KIT DE SEGURANÇA:  Equipamento 
projetado para locação, pois sua estrutura é 
extremamente reforçada. Constituído de tambor com 
chapa de aço de 2,66 mm de espessura, pintura 
eletrostática de alta resistência a intempéries, cremalheira 
segmentada em 6 partes (projeto inovador da Menegotti 
que facilita a operação de manutenção), repuxe do cone 
do tambor totalmente costurado com solda evitando 
acúmulo de água na borda, basculante em aço para maior 
resistência a torção e ao impacto 
- Além destes atributos, possui também coroa 
segmentada com chapa estampada e protegida, reforço 
no chassi para ampliar a rigidez da estrutura e 
proporcionar maior estabilidade em terrenos acidentados, 
polia movida em ferro fundido com 5 raios e um volante 
reforçado que dá ao equipamento muito + resistência 
- Kit de Segurança: 
:: Sistema projetado para atender a requisitos das normas 
de segurança ABNTNBR-16329, NR18 e NR12 
:: Consiste em: 
# Proteção cremadeira 360° 
# Kit elétrico com comando 24V (Botão liga/desliga IP-55, 
Botão de parada com chave de bloqueio) 
- Especificações Técnicas: 
:: Volume total (l): 400 
:: Capacidade de mistura (l): 310 
:: Rendimento final da mistura (l): 270 
:: Ciclos/Hora (c/h): 15 
:: Produção horária (m³/h): 4,65 
:: Rotação do tambor (rpm): 30 (60Hz) 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  



 
:: Correia: “V” A-48 
:: Proteção elétrica: Kit de Proteção Elétrica 
:: Motor: Monofásico / 2 CV / 220V 
 

3 CALIBRADOR DE PNEUS ELETRÔNICO 220V 
BLINDADO RESISTENTE A DIFERENTES CLIMAS:  
Calibrador de pneus eletrônico M4000 box blindado 
resistente a diferentes climas e à chuva, funciona por ar 
comprimido ou nitrogênio. Entrada de 220V e pressão 
mínima de 0Lbs, pressão máxima de 145Lbs. 
Características de fluxo em pulsos. 
- Dimensões com suporte: 
:: Largura 180 mm 
:: Altura 250 mm 
:: Comprimento 125 mm 
- Especificações técnicas: 
:: Calibragem de 0 até 145 Lbs 
:: Resolução de 1/8 Lbs 
:: Indicação de pressão em memória (para conferência) 
:: Início de operação automático ao engatar o bico na 
válvula do pneu 
:: Disparo do alarme da calibragem (BIP) 
:: Tecla (+) e (-) aumentam e diminuem a pressão 
:: Tecla de leitura em bar 
:: Tecla de pneu vazio 
- Acompanha: 
:: 08 mts de mangueira 
:: 01 bico para enchimento 
:: 01 suporte para mangueira (em nylon 66) 
:: 01 Manual de instalação 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  

4 CARRETILHA DUPLA AÇÃO COM CORDA E GANCHO 
– SE2365 

Unidade(s) 3,00 0,00 0,00  

5 CAVALETE DE 2 TONELADAS:  Cavalete 
• Capacidade para elevar até 2 toneladas 
• Fabricado em material resistente de alta qualidade 
• Utilizado para sustentação de veículos 
• Centro fosfatizado com corpo laranja 
• Altura mínima: 300 mm 
• Altura máxima: 500 mm 
 

Unidade(s) 6,00 0,00 0,00  

6 CHAVE COMBINADA COM CATRACA SPEEDY 12 
PEÇAS DE 8 A 19 MM:  • Jogo de chaves combinadas 
Speedy 
• Com catraca 
• Tecnologia Suface Drive que evita que a cabeça do 
parafuso espane 
• Velocidade de catraca com a facilidade de acesso da 
chave fixa. 
• Material: Cromo-vanádio 
• 12 peças compõe o jogo, sendo de medidas: 
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 
 

JOGO 3,00 0,00 0,00  



 
7 CHAVE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PNEU. 1/2 POL 

JG COM 13 PÇS:  Jogo de chave parafusadeira 
pneumática com acessórios 
• Ferramenta de última geração com torques elevados  
• Robusta e resistente 
• Mecanismo Duplo Martelo (Twin Hammer) 
• Seletor de reversão 
• Desenvolvida especialmente para proporcionar a 
máxima transmissão da energia de impacto 
• Gatilho anatômico de fácil controle 
• Ideal para trabalho em borracharias, oficinas, etc 
• Acompanha: 
- Chave hexagonal 
- Adaptador com rosca para engate rápido 
* Produto desenvolvido com exclusivo padrão de 
qualidade FORTG 
* FORTG a marca forte da Gurgel 
• Informações Técnicas: 
- Eixo: 1/2" 
- Velocidade livre: 8.000 RPM 
- Torque máximo: 780 N.m (79.6 Kgfm) 
- Capacidade do Parafuso: 18 mm 
- Entrada de ar: 1/4" 
- Mangueira recomendada: 3/8" 
- Pressão de ar recomendada: 6 - 8 Kg/cm² (87 - 116 PSI) 
• Jogo com 13 peças, sendo: 
- 10 Soquetes sextavados: 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 
19 – 22 – 24 – 27 mm 
- Extensão de 5” 
- Maleta 
- Chave Parafusadeira de impacto 
 

JOGO 3,00 0,00 0,00  

8 CINTO 2X1+ TALABARTE POSICIONAMENTO POSTE 
ELETRICISTA EPI:  Descrição do Cint0 de Segurança 
Tipo Paraquedista: 
• Duplo indicador de queda 
• 3 pontos de conexão: dorsal, frontal e posicionamento 
• Confeccionado em fita de poliéster de 45mm de largura 
• Faixa lombar acolchoada com 20cm de altura  
• Fivelas de engate rápido em aço e cromado 
• Argolas em aço e galvanizado 
• Porta ferramentas 
• Tamanho único 
DIFERENCIAL: 
• Fitas em cor de destaque 
• Costuras reforçadas 
• Posicionamento em fita 
NORMAS E CERTIFICAÇÕES: 
• CA: 37.126 
• ABNT NBR 15835/2010 
• ABNT NBR 15836/2010 
Descrição técnica do cinto: 
Cinto tipo paraquedista confeccionado em fita de material 
sintético (poliéster) com 45mm de largura e carga de 
ruptura > 30kN, sendo superior a resistência mínima 
exigida na norma NBR15836 que é de 15kN. 
Possui 4 pontos de ancoragem, sendo 2 argolas em “D” 
na cintura para posicionamento, 1 argola em “D” na dorsal 
e 1 ponto simultâneo de conexão pelas alças frontais. 
Possui 5 fivelas de engate rápido, sendo 2 para ajuste nas 
pernas, 2 para ajuste superior e 1 para conexão e ajuste 
na cintura. 

Unidade(s) 3,00 0,00 0,00  



 
Aplicação: 
Indicado para deslocamento seguro em altura, 
posicionamento, prevenção e parada de queda. 
O cinto de segurança tipo paraquedista pode ser utilizado 
com um ou mais tipos de assessório: dispositivo trava 
quedas, talabarte de proteção contra queda e talabarte de 
posicionamento. 
 

9 COLETOR DE ÓLEO VERMELHO 50 LITROS COM 
RODAS:  Coletor de óleo com bacia coletora de altura 
regulável 
- Reservatório em aço com capacidade de 50 litros 
- Equipado com carrinho reforçado de duas rodas 
- Dimensões: 
:: Largura: 440 mm  
:: Altura: 1300 mm 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  

10 CONJUNTO PRÁTICO DE SOLDA E CORTE 
OXIGÊNIO/ACETILENO:  Descricao produto 
• Conjunto montado de equipamentos, onde basta 
carregar os cilindros de gases e iniciar a operação 
• Ideal para aplicações onde é importante a mobilidade do 
operador e versatilidade do serviço 
• Composto por: 
- 1 Cabeça cortadora CO 201 
- 1 Maçarico de solda WH 201N 
- 3 Extensões de solda 201 (4, 6 e 9) 
- 1 Maleta plástica (430 x 320 x 120 mm) 
- 1 Chave de boca mult. 1.1/8”, 1”, 3/4” e 11/16” 
- 1 Cilindro AC (1,25 kg) (Acetileno) 
- 1 Cilindro de OX (1 m³) (Oxigênio) 
- 1 Regulador MD 1,5 AC 
- 1 Regulador MD 10 OX 
- 1 Bico corte 1502#04 
- 4 Válvulas corta fogo 
- 3 Metros de mangueira conjugada e montada 
- 1 Acendedor 
- 1 Carrinho 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  

11 CORTADOR DE AZULEJO 100CM HD 1000: informações 
do produto 
Cortador Profissional HD 1000 Cortador manual para 
pisos cerâmicos e porcelanatos até 100 cm. Código de 
Fábrica: 60.190 Para azulejos até 100cm Corta até 2cm 
de espessura Corta na diagonal até 70cm Peso: 10KG 
 

Unidade(s) 3,00 0,00 0,00  

12 DESCOLADOR PNEUMÁTICO DE PNEUS COM ARO 13 
ATÉ 17,5 POL:  - Equipamento de simples operação e 
baixa manutenção 
- Descola pneus de aro 13” até 17,5” 
- É necessário aproximadamente 90 à 120 Lb. de ar 
comprimido 
- Apenas 3 peças de reposição: mola, gaxeta e válvula 
- Altura pistão: 260mm 
- Dimensões: 350 x 500 mm 
- Compressor ideal: 120 Lbs 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  



 
13 ELEVADOR AUTOMOTIVO MONOFÁSICO VERMELHO 

DE 2,5 TONELADAS:  • Elevador Automotivo Monofásico  
• Com a mais elevada tecnologia e absoluta segurança, 
pois é acionado com motor elétrico, que gira dois fusos 
simultaneamente, elevando o conjunto móvel, que tem ao 
centro em sistema de porcas, sendo uma de segurança, e 
outra de trabalho 
• As colunas possuem dispositivos limitadores de altura, 
desligando o motor assim que o conjunto móvel atingir 
seus limites, superior e inferior aos fins de curso 
• Este Elevador Possui Sistema de Segurança, que 
mostra quando a porca de trabalho apresenta desgaste, 
sendo que o lado em que ocorreu a danificação terá seu 
trabalho interrompido 
• Braços de Sustentação Com Regulagem de Altura 
• Apoio de Borracha Antiderrapante 
• Chave Para Operação Manual do Elevador no caso de 
falta de Energia 
• Elevação Por Sistemas de Fusos com Roscas e 
Transmissão por correntes e Engrenagens 
• Lubrificação com depósito de Graxa Blindado 
 • Especificações Técnicas: 
- Capacidade de Elevação: 2500 kg 
- Altura das Colunas: 2600 mm 
- Dimensões da Base: 1450 mm x 3280 mm 
- Largura Total dos Braços Abertos: 2600 mm 
- Distancia entre as Colunas: 2740 mm 
- Altura de Elevação do Chassi ao Piso: 1850 mm 
- Tempo de Elevação: 55 Segundos 
- Motor Elétrico de 4CV - 4 Polos - 220V com inversor de 
frequência digital 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  

14 ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2 POL. 850W 110V:  
Descricao do produto 
Esmerilhadeira angular conhecida como rebarbadora. 
Ferramenta com dupla isolação. Ideal para esmerilar, 
aparar rebarbas e cortes e desbaste em m 
- Esmerilhadeira compacta 
- Design ergonômico 
- Fácil manuseio 
- Ferramenta com dupla isolação 
- Motor de alta potencia 
- Ideal para esmerilar, aparar rebarbas e cortes e 
desbaste em metais 
- Especificações técnicas  
:: Potencia: 850W 
:: Tensão: 110 V  
:: Velocidade sem carga: 11000/mim 
:: Diâmetro do disco: 115mm (4-1/2") 
:: Dimensões: 276 x 130 x 111 mm 
:: Peso: 2 kg 
- Acessórios 
:: Punho lateral 
:: Protetor  
:: Chave de pino 
 

Unidade(s) 3,00 0,00 0,00  

15 ESPATULA DE BORRACHEIRO 24 CM:  Espátula chata 
• Para veículos leves, muito utilizado em borracharias e 
auto centers 
• Para desmontar e montar pneus 
• Comprimento: 24" (610mm) 
 

Unidade(s) 5,00 0,00 0,00  



 
16 ESTETOSCÓPIO PARA MECÂNICO:  O estetoscópio e 

muito utilizado para localizar com precisão ruídos: em 
motores, rolamentos, tencionadores e etc. 
Acompanha Haste prolongadora 
 

Unidade(s) 4,00 0,00 0,00  

17 EXTRATORA E ASPIRADOR 1600W 220MBAR 110V 
PARA PISOS, CARPETES E ESTOFADOS:  
Especificações Técnicas: 
:: Código: FW005464 
:: Potência elétrica: 1600W 
:: Tensão: 110V – Monofásico 
:: Vácuo: 220mbar 
:: Motor: Mono estágio 
:: Corrente elétrica: 11A 
:: Capacidade Total (Água Limpa + Água Suja): 20 Litros 
:: Peso aprox.: 8,2kg 
:: Dimensões do produto aprox. (C x L x A): 37,5 x 51 x  
02-Propulsora Pneumática de Graxa para Balde de 200 
Kg  
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  

18 FURADEIRA DE IMPACTO VEL. VARIÁVEL E 
REVERSÍVEL 1/2 POL. 760W 110V COM KIT DE 
BROCA:  Furadeira de impacto com design robusto e 
potente. Esta ferramenta é para executar perfurações com 
impacto em tijolo, concreto e pedra assim como para 
perfurações sem impacto em madeira, metal, cerâmica e 
plástico. 
- Velocidade variável 
- Dupla Isolação 
- Rotação reversível  
- Especificações Técnicas: 
:: Mandril: 13mm (1/2”) 
:: Tensão: 110V 
:: Potência: 760W 
:: Rotações por minuto: 0 – 2800RPM 
:: Impactos por minuto: 0 – 44800IPM 
:: Classe de segurança: II 
:: Dimensões (CxLxA): 303 x 72 x 222mm 
:: Peso: 2kg 
- Capacidades: 
:: Concreto: 16mm 
:: Aço: 13mm 
:: Madeira: 30mm 
- Ruído: 
:: Nível de pressão sonora(LPA): 92 dB (A) 
:: Nível da potência sonora (LWA): 103 dB (A) 
:: Variabilidade (K): 3 dB (A) 
- Vibração: 
:: Emissão de vibração perfuração com impacto em 
concreto: 19m/s² 
:: Emissão de vibração perfuração em metal: 2,5m/s²  
- Acompanha: 
:: Punho lateral 
:: Limitador de profundidade 
:: Maleta para transporte 
- Kit de 9 brocas: 
::3 Brocas concreto: 5, 6 e 8mm 
:: 3 Brocas metal: 5, 6 e 8mm 
:: 3 Brocas madeira: 5, 6 e 8mm 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  



 
19 JOGO CHAVE BIELA TIPO L COM 12 PEÇAS:  

Produzida em aço especial; 
• Niquelado e cromado; 
• Medidas iguais dos dois lados; 
• Cabeças de perfil cônico; 
• Aplicação indicada para aperto e desaperto; 
• Utilizado em porcas e parafusos sextavados. 
• Contém 12 peças sendo: 
:: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm. 
 

JOGO 3,00 0,00 0,00  

20 JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS 7 PEÇAS:  
Jogo de chave de fenda/phillips é composta por 7 peças, 
sendo 4 chaves de fenda e 3 chaves phillips. Haste 
forjada em aço cromo vanádio com acabamento cromado. 
Cabo ergonômico rígido e resistente injetado em PVC na 
cor verde transparente. Possui ponta preta magnetizada 
proporcionando resistência e praticidade. 
 Jogo de chaves de fenda e phillips 
- Cabo ergonômico rígido e  resistente injetado em PVC 
na cor verde transparente 
- Haste forjada em aço cromo vanádio com acabamento 
cromado 
- Possui ponta preta magnetizada proporcionado 
resistência e fazendo com que não perca o parafuso 
facilmente 
- Uso profissional 
 Jogo composto por 07 chaves, com as seguintes 
medidas: 
:: 04 Fendas simples, sendo: 
 # 1/8 x 3” (3,5 x 75 mm) 
 # 3/16” x 4” (5 x 100 mm) 
 # 1/4” x 5” (6 x 125 mm) 
 # 5/16” x 8” (8 x 200mm) 
:: 03 Fendas cruzada (phillips), sendo: 
 # 3/16” x 3” (PH1 x 75 mm) 
 # 1/4" x 5” (PH2 x 125 mm) 
 # 5/16” x 8” (PH8 x 200 mm) 
 

JOGO 6,00 0,00 0,00  

21 JOGO DE FORMÕES (4 PEÇAS) PARA ENTALHAR 
MADEIRA: NOS TAMANHOS:   1” , 3/4”, 1/2”, E 3/8”. 

JOGO 2,00 0,00 0,00  

22 KIT DE MANGUEIRA DE 12 METROS COM GATILHO 
PARA PROPULSORA:  Descrição do produto- Mangueira 
com terminais fixos 
- Utilizada em conjunto com propulsora de graxa 
- Diâmetro interno: 1/4 
- Comprimento total: 12 metros 
- Pressão máxima: 60MP a 8.700PSI 
- Acompanha gatilho 
 

KIT 3,00 0,00 0,00  



 
23 KIT DE TARRAXAS E SUPORTE COM CATRACA COM 

5 PEÇAS:   Kit de tarraxas 
• Fabricado em aço de alta qualidade 
• Cossinetes em aço carbono 
• Cabeçote com acionamento com  catraca 
• Equipado com 
- 01 Alavanca emborrachada de 170 mm de comprimento 
- 01 Prolongador de 255 mm de comprimento 
• Indicado para execução de roscas em tubos 
galvanizados 
• Acompanha: 
- 01 Suporte com catraca 
- 04 Cossinetes: 1/2" – 3/4" – 1” – 1.1/4” BSPT 
- 01 Chave de aperto 
- Maleta para transporte e acomodação das peças 
 

KIT 2,00 0,00 0,00  

24 KIT REPARO PARA PNEUS SEM CÂMARA:  Descrição 
do produto 
 Kit reparo para pneus sem câmara 
• Cabos cromados• 1 agulha para aplicar remendo 
• 1 agulha Escariadora 
 

KIT 5,00 0,00 0,00  

25 LAVADORA MONOFÁSICA MOTOR 3CV / 220V 
PRESSÃO:  Especificações Técnicas: 
:: Motor: 3 cv 220V  
:: Pressão: 870 lbf/Pol²  
:: Vazão: 17 l/min  
:: Bomba: Com pistões revestidos em cerâmica 
:: Para Limpeza pesada e longas jornadas de trabalho 
:: Bomba; com pistões de cerâmica, de alta resistência ao 
desgastes 
:: Cabeçote: Em alumínio injetado 
:: Mangueira de alta pressão com 10 metros trama de aço 
:: Conexão de mangueira com rosca 
:: Visor de nível de óleo 
:: Bico regulavel curto 
 

U 2,00 0,00 0,00  

26 MACACO HIDRÁULICO 2 TONELADAS TIPO JACARÉ 
COMPACTO RODA DE PU:   Descrição do produto  
• Capacidade: 2 Toneladas Tipo: jacaré compactado 
• Roda de PU 
• Projetado para uso em superfícies duras e planas 
• Válvula de alivio 
• Ideal para levantar e baixar veículos para pequenas 
manutenções 
• Especificações Técnicas: 
• Comprimento do Braço: 395 mm 
• Largura: 290 mm 
• Altura Mínima: 110 mm 
• Altura Máxima: 465 mm 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  



 
27 MACACO HIDRÁULICO 20 TONELADAS TIPO 

GARRAFA:  Descrição do produto 
Macaco hidráulico tipo garrafa fabricado CJ20 em 
estrutura resistente, utilizado para elevação de veículos. 
Possui fuso de aproximação que auxilia na hora da 
elevação. Equipado com válvula de sobrecarga que 
impede o usuário de elevar cargas maiores que a 
capacidade nominal do macaco 
- Especificações Técnicas: 
:: Capacidade de carga: 20 Ton. 
:: Altura de construção: 244mm 
:: Dimensões da base: 155 x 169 mm 
:: Curso de elevação hidráulica: 145mm 
:: Curso de fuso: 60mm 
:: Altura total: 449mm 
:: Diâmetro da cabeça de apoio: 46mm 
:: Comprimento da alavanca: 420mm 
:: Peso (com alavanca): 11Kg 
 
 

Unidade(s) 3,00 0,00 0,00  

28 MANGUEIRA ESPIRAL EM POLIAMIDA AZUL DE 15 
METROS - 1/4 POL:   Modelo: ARC-MEPA-15-1/4 
- Mangueira espiral 
- Cor: Azul 
- Fabricada em PA (poliamida) 
- Equipada com conexões NPT nas duas extremidades 
- Por ter formato espiral, proporciona praticidade de 
manuseio e melhor organização 
- Comprimento: 15 metros 
- Encaixe: 1/4" 
- Aplicação: 
:: Em postos de serviços, oficinas mecânicas, 
concessionárias de veículos leves e pesados 
:: Utilizado em equipamento pneumáticos, linhas de 
lubrificação, ar ou refrigeração na aplicação de produtos 
químicos ou solvente etc 
 

Unidade(s) 10,00 0,00 0,00  

29 MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 160A BIVOLT 
MONOFÁSICA:  Descricao do produto 
Bivolt 
- Proteção térmica 
- Regulagem de potência 
- Acompanha porta eletrodo e grampo eletrodo 
- Especificações Técnicas: 
:: Corrente: 160A 
:: Tensão: 110/220V – Monofásica 
:: Ciclo de trabalho: 
# 30% - 160A 
# 80% - 95A 
# 100% - 75A 
:: Dimensões(C x L x A): 28 x 12 x 20 cm 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  



 
30 MARTELETE DEMOLIDOR A GASOLINA 1.7KW 55J 

52CC:  Descrição do produto 
Equipados Com Motor Nagano Conhecidos Por Sua Alta 
Confiabilidade Baixa Manutenção E Grande 
Disponibilidade De Peças Os Marteletes Demolidores A 
Gasolina Nagano Está Disponível Com Sistema 
Antivibratório E Design Ergonômico Para Operação 
Confortável Com Menor Esforço E Grande Produtividade. 
Dados Técnicos  
Tipo De Motor Dois Tempos Cilindro Único 
Cilindradas 52 Cc 
Combustível Gasolina Misturada ( 251 ) 
Capacidade Máxima Do Tanque De Combustível 1.7 L  
Potência Máxima E Velocidade 1.7w/6500r/Min  
Torque Máximo E Velocidade 2.5n.M/5000r/Min 
Taxa De Consumo 0.8 L/H 
Frequência De Impacto 700~1500 Bpm 
Força Do Impacto 25~55 J 
Peso 20.50 Kg 
Ítens Inclusos  
1 Ponteira Hexagonal - (30 X 400 Mm) 1 Talhadeira 
Hexagonal - (30 X 400 Mm)  

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  

31 MORSA/ TORNO LINHA PROFISSIONAL NÚMERO 6:   
Morsa linha profissional número 6 
• Aplicações: indústrias, ferramentarias, oficinas, 
serralherias, construção civil, etc. 
• Largura do mordente: 152 mm 
• Abertura máxima: 152 mm 
• Dimensões: 
- Comprimento: 380 mm 
- Largura: 152 mm 
- Altura: 160 mm 
• Composição: ferro nodular FE 42012 
• Acabamento: pintura a pó eletrostática texturizada 
 
 

Unidade(s) 4,00 0,00 0,00  

32 MOTO BOMBA AUTO ESCORVANTE A GASOLINA 4 
TEMPOS 3 POLEGADAS 6.5CV:  Tipo: Auto-Escorvante, 
Motor 4 Tempos, Gasolina 
Cilindrada: 196cm³ 
Potência: 6.5cv 
Diâmetro Sucção/Recalque: 3 (Pol) 
Capacidade Tanque: 3,6l 
Consumo: 2,2 L/H 
Altura Máxima: 30mca 
Sucção Máxima: 6m 
Vazão Máxima: 48m³/H 
Partida: Manual 
Dimensôes: 57,5 X 45,5 X 49 Cm 
Peso: 30kg 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  



 
33 MOTO ESMERIL 6 POL. E 368 WATTS - BIVOLT:  

Descricao do produto 
• Moto esmeril  
• Utilizado para trabalhos de desbaste e afiação de peças 
• Ferramenta produzida e testada conforme normas 
específicas 
• Carcaça em ferro fundido, base em alumínio 
• Possui bases de apoio ajustáveis para manter a peça 
mais firme durante o desbaste/afiação 
• Regulagem de altura e inclinação do protetor ocular 
contra faíscas 
• Acompanha:  
- Bases de apoio ajustáveis 
- Protetor ocular contra faíscas ajustável 
- 1 Rebolo para afiação 
- 1 Rebolo para desbaste 
- Manual de instruções 
• Especificações técnicas: 
- Tensão: Bivolt (chave seletora 110/220 Volts) 
- Diâmetro do rebolo: 6"  
- Diâmetro do eixo: 1/2" 
- Espessura do rebolo: 20 mm 
- Potência útil: 200 Watts 
- Potência nominal: 368 W (1/2 cv) 
- Frequência: 50/60 Hz 
- Rotação: 3.580 RPM/min-¹ 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  

34 MOTOSSERRA À GASOLINA 61,5CC COM SABRE DE 
18 POL.:  Descrição do produto  
• Fabricada no Brasil  
• Concebida para usuários ocasionas e aplicações que 
requerem elevada potência, especialmente o abate de 
árvores e corte de toras 
• O sistema LowVib de amortecimento das vibrações faz 
com que seja confortável de usar, mesmo em longos 
períodos de trabalho 
• Virabrequim: 
- Produzido em três peças forjadas, confere excepcional 
durabilidade nas aplicações mais severas 
• Fácil de segurar: 
- Empunhadura dianteira angulada permite mais conforto 
e segurança, proporcionando uma posição de trabalho 
mais ergonômica 
• Bomba de óleo ajustável: 
- Bomba de óleo ajustável permite a regulagem da 
lubrificação da corrente de acordo com as necessidades 
• Cárter de magnésio: 
- Cárter desenvolvido para resistir a altas rotações e ao 
uso intensivo profissional, garantindo maior vida úitil ao 
produto 
 
 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  

35 PAQUÍMETRO ANALÓGICO EM AÇO DE ATÉ 6 POL:  
Paquímetro universal analógico 
• Capacidade de medição: De 0 a 150 mm 
• Graduação:1/128" 0,05 mm 
• Exatidão: Aproximadamente 0,08 mm 
 

Unidade(s) 4,00 0,00 0,00  



 
36 PLAINA ELÉTRICA 82MM 500W 110V:  Plaina elétrica é 

um produto destinada ao aplainamento de madeira. Plaina 
com ângulo e formato do punho de fácil pegada, 
manuseio, transporte e excelente precisão no corte. Retira 
até 1mm por cada passada, possibilitando maior precisão 
e velocidade de corte. Ideal para rebaixos em madeira e 
quebra de canto vivo. 
- Descrição Técnicas: 
:: Potência 500 W 
:: Tensão: 110V 
:: Tamanho da faca: 82mm (3-1/4") 
:: Profundidade de corte para passada: 1mm (1/32") 
:: Rotações por minuto: 16.000RPM 
:: Dimensões (CxLxA): 285 x 157 x 160mm 
:: Peso 2,7 kg 
- Acompanha: 
:: Faca 
:: Conjunto afiador de facas 
:: Chave 
 

Unidade(s) 3,00 0,00 0,00  

37 PRENSA HIDRÁULICA 15 TONELADAS 1360 MM:  
Descricao do produto 
 Capacidade: 15 Toneladas 
• Altura total: 1360mm 
• Altura estrutura: 1250mm 
• Largura frontal exterior/interior: 550 / 430 mm 
• Largura lateral exterior / interior: 200 / 153 mm 
• Largura lateral total (base):  400 / 153 mm 
• Largura mesa exterior / interior: 200 / 175 mm 
• Distância mesa pistão mínimo / máximo: 100 / 700 mm 
• Curso pistão: 115mm 
• Fuso fixo 
 

Unidade(s) 3,00 0,00 0,00  

38 PROPULSORA PNEUMÁTICA DE GRAXA PARA BALDE 
DE 200 KG:  - Especificações Técnicas: 
• Propulsora pneumática para graxa 
• Tipo aspirante premente, com motor pneumático 
alternativo de 3" 
• Possui distribuidor de ar totalmente metálico 
• Dispositivo anti stoll 
• Bloco em ferro nodular 
• Relação de pressão 50 : 1 
• Pressão máxima de trabalho de 7000 psi e vazão de 500 
gramas de graxa por minuto 
• Bomba projetada para utilização em tambores de graxa 
de 200 kg e para tanto equipado com tampa metálica para 
adaptação em tambores 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  

39 SACA FILTRO DE ÓLEO DO PALIO (LINHA FIRE) 
ABERTURA MÁXIMA DE 70 MM 

Unidade(s) 6,00 0,00 0,00  



 
40 SERRA MÁRMORE 125MM 1450W 110V:  Serra 

Mármore é indicada para cortar mármores, granitos, 
pedras, alvenarias e cerâmica.  
- Casca grossa para toda obra 
- Motor potente para os trabalhos mais pesados 
- Trabalha com discos diamantados e côncavos 
- Botão de segurança 
- Cortes em ângulo 
- Dupla isolação 
- Especificações Técnicas: 
:: Tensão: 110V 
:: Potência : 1450W 
:: Capacidades: 
# a 0 graus : 40mm 
# a 45 graus : 21,5mm 
:: Diâmetro do disco: 125mm 
:: Rotações por minuto (rpm): 12.220 
:: Cabo de energia: 2,55m 
:: Acessórios: Chave, chave allen 
Igual ou superior a MAKITA-4100NH27 

Unidade(s) 6,00 0,00 0,00  

41 TUPIA LAMINADORA 6MM 710W 110V:   Tupia 
desenvolvida com alta tecnologia para proporcionar 
qualidade e alto desempenho. Motor com dupla isolação 
para garantir maior segurança durante o manuseio. 
Possui controle eletrônico de velocidade, velocidade 
variável e partida suave.  
 Acessórios: 
 Pinças 
Guia padrão 
 Base padrão,  
 Conjunto de guia reta  
Adaptador para coletor 
Especificações técnicas  
Tensão: 110V 
 Potência : 710W 
Capacidades : Fresa de 6mm 
Rotações por min.: 10.000 - 30.000 
Dimensões: 89 x 89 x 200 mm 
Peso : 1,8 Kg 
 
 
 

Unidade(s) 1,00 0,00 0,00  

42 VALVULA DE CONTROLE DE GRAXA 1/4:  Descrição do 
produto  
• Válvula de controle de graxa Tipo revólver 
• Usada em conjunto com propulsoras pneumáticas.  
• Capacidade de vedação de 10.000 psi 
• Completa com extensão rígida modelo 2041  
• Acoplador hidráulico universal modelo 2031 
• Conexão de entrada fêmea fixa 1/8" NPT 
 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  

43 VULCANIZADOR DE PNEUS FIXA AUTOMÁTICO 220V:  
Descricao do produto 
• Sua principal característica é recuperar pneus com pequenos 
cortes com segurança e qualidade 
• Produzido em ferro nodular de alto grau de dureza 
• Controle automático de temperatura 
• Especificações Técnicas: 
- Voltagem: 220V 
- Resistências: 2 
- Consumo de energia: 3,5 Kw/h 
- Temperatura do conjunto de calor: 150°C 

 

Unidade(s) 2,00 0,00 0,00  



 
 3 - DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA/EXECUÇÃO 

3.1. As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de Empenho/Autorização 

de Fornecimento para licitante vencedora pela Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas através do setor 

ou secretaria requerente. 

3.2. A empresa contratada deverá entregar os materiais/produtos nas condições e especificações constantes 

no Edital em especial o Termo de Referência e na Proposta Vencedora. 

3.2.1. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e a descrição do objeto constante 

na AE (Autorização de Empenho) Nota de Empenho e/ou AF (Autorização de Fornecimento), prevalecerá, 

sempre, a descrição deste edital. 

3.3. Recebida a Autorização de Fornecimento a contratada/detentora deverá entregar os produtos em um 

prazo máximo de 05 (cinco) dias. Sendo o pedido realizado de acordo com a demanda da Secretaria/setor 

solicitante. 

3.4. Todos os produtos devem estar em perfeitas condições de consumo e com data de fabricação o mais 

próximo possível da data de entrega, garantindo assim que a CONTRATANTE disponha de um prazo de 

utilização extenso. 

3.5. Todos os produtos devem atender às normas e leis vigentes, principalmente aqueles destinados à 

Merenda Escolar. 

3.6. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa 

preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.  

3.7. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados sem custo de frete para o Município 

3.8. No fornecimento dos produtos licitados, a Contratada/Detentora deverá manter-se em dia com todas as 

normas que regulam a atividade, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades cabíveis. 

3.9. Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários designados/informados pela Prefeitura 

Municipal de Serra Azul de Minas - MG, que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os pedidos de 

fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade. 

3.10. A Contratada/Detentora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, 

sendo que o simples ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

3.9.1. No momento da entrega o material que apresentar qualquer imperfeição ou estar em desacordo com o 

solicitado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da comunicação feita pelo 

setor requisitante. 

4 – JUSTIFICATIVA 

4.1. Como rege a Lei 8.666/93, contratos referentes ao fornecimento de MÁQUINAS, 

FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS não tem natureza continuada, sendo 

necessária a realização de processo licitatório anualmente. A Secretaria de OBRAS, TRANSP. E 

URBANISMO solicita a abertura de registro de preços para a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, 

FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA 

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO tendo em vista que os 

mesmos poderão ser utilizados para manutenções, bom andamento, reformas pequenas, entre outras 

necessidades que possam vir a surgir, atender a demanda da prefeitura municipal. 

4.2. Por tratar-se apenas de uma quantidade estimada, a Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas - MG, 

solicitará a entrega dos materiais/produtos até o montante necessário para manter os setores abastecidos, 



 
ou seja, as solicitações serão fracionadas de acordo com a demanda. Não havendo solicitação de entrega 

de algum item, não há compromisso da Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas - MG, pelo seu 

pagamento. 

5 - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATADA 

5.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste instrumento. 

5.2. Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros de qualidade 

fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público; 

5.3. Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local determinado pela 

Contratante, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento; 

5.4. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu 

cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à 

Contratante, em até 48 (quarenta e oito), antes do prazo previsto para a entrega; 

5.5. Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de taxas 

e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à 

entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros e demais atos pertinentes. 

5.6. Permitir o acesso à documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão concedentes de 

Convênios. 

5.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 

empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou 

culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e de 

armazenamento dos produtos. 

5.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o 

defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 

5.9. Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA. 

5.10. Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições de habilitação exigidas para 

contratação, previstas na legislação em vigor. 

5.11. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou Ata de RP, 

conforme estabelecido no §1º do artigo 65. 

5.12. Assinar Contrato ou documento equivalente originário da Ata de Registro de Preços.  

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE                               

6.1. Receber e conferir os produtos quando da entrega pela Contratada/Detentora; 



 
6.2. Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos produtos por ela 

(Contratada/Detentora) fornecidos. 

6.3. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento. 

6.4. Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do produto fornecido pela 

Contratada para fins de verificação de qualidade. 

6.5. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou defeitos 

encontrados. 

6.6. Observar o disposto no Edital do Pregão. 

7 – DEMAIS INFORMAÇÕES 

7.1. Demais informações estão inseridas no Edital, na Ata de Registro de Preços e diretamente na sala da 

CPL situada no horário e endereço já informados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022/2018  

PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 

 
RAZÃO SOCIAL/NOME:_______________________________________________________ 
 
CNPJ:_______________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:__________________________________________________________________ 
 
CIDADE:______________________________________CE____________________________ 
 
TELEFONE:__________________________________________________________________ 
 
DADOS BANCARIOS (preenchimento não obrigatório):  
 
BANCO:________AGENCIA:____CONTA:_____  
 
NOME DO SIGNATÁRIO (para assinatura do contrato): _____________________________ 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$......................... (...........................................................) 

OBSERVAÇÕES:........................................................................................................................... 

 

INCLUIR PLANILHA AQUI 

 

 Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita entrega 
dos produtos, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social 
trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos 
causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, 
estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e 
determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a entrega parcial e ou total dos materiais, 
sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município. 

Declaramos igualmente, que: 

a) Temos pleno conhecimento dos materiais a serem entregues; 

b) Recebemos do Município de SERRA AZUL DE MINAS/MG todas as informações necessárias a 
elaboração da nossa proposta; 

c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos 
plenamente; 



 
d)  Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato/Ata dentro do prazo 

estabelecido, contada da data de notificação do Município de SERRA AZUL DE MINAS/MG bem 
como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis; 

Declaramos ainda que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

DATA:_________/___________/__________ 

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Local e data) 

À 

Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas  - MG 

A/C Pregoeira: Valdinéia Gonçalves Nascimento 

  

 

Referência: Pregão Presencial 015/2018 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 

representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado 

na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão  015/2018, 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, apresentar e participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e de 

propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, 

renunciar ao direito de recurso, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93, e assinar todos os atos e 

quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

 Atenciosamente.  

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas 

A/C Pregoeira: Valdinéia Gonçalves Nascimento 

  

 

Referência: Pregão Presencial 015/2018 

 

Prezada Senhora, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 

representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 

ocupado na empresa, RG), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 015/2018 objetivando o 

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM 

ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E 

URBANISMO DO MUNICIPIO., vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação  conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.  

 

Atenciosamente.  

 

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 

 



 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PREÇOS 

 

(Local e data) 

À 

Prefeitura Municipal de SERRA AZUL DE MINAS-MG 

A/C Pregoeira: Valdinéia Gonçalves Nascimento 

  

Referência: Pregão Presencial 015/2018 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 

representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado 

na empresa, RG), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão  15/2018, que tem como objeto o 

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM 
ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E 
URBANISMO DO MUNICIPIO., conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital, vem perante 

Vossa Senhoria DECLARAR que os preços apresentados e os lances que vier a formular não são preços 

inexequíveis ou superfaturados estando em consonância com o mercado. 

 

Atenciosamente.  

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

(Local e data) 

À 

Prefeitura Municipal de SERRA AZUL DE MINAS-MG 

A/C Pregoeira:  Valdinéia Gonçalves Nascimento 

  

Referência: Pregão Presencial 015/2018 

 

Prezado Senhor, 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato representada 

por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em 

atendimento ao disposto no Edital do Pregão 15/2018 e no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, 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. 

 

(     )Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva) 

 

Atenciosamente, 

 

NOME 

Representante legal da empresa 

 

 

 

 



 
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Pregão Presencial 0015/2018 

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 Credenciamento, para efeitos de se 

beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 

 

 

______________, .... de ........................... de 2018. 

 

 

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. 

Carimbo/identificação da empresa 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO VIII – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/ 2018 

PROCESSO Nº 022/2018 

PREGÃO PRESENCIAL DE RP Nº 0015/2018 

O ....................................................., inscrito no CNPJ sob o n. ..............................................., com sede na 

....................................., N° ............, Bairro .................., ......................../MG, neste ato representado por seu 

Prefeito, .............................................., e a __________, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 

nº 10.520/02,  Decreto Municipal nº 009/2017, que regulamenta o SRP, e demais disposições legais 

aplicáveis, resolve registrar os preços apresentado pela ______, inscrita no CNPJ sob o nº _____, situada na 

____ _____, nº ____, Bairro _____, ____/____, a seguir denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, neste ato representada por seu _____, _____, portador da Cédula de Identidade nº _____, 

____/___ e inscrito no CPF sob o nº _____, _____ classificada em _____ lugar, no Processo Licitatório nº 

___/2017, na modalidade Pregão Presencial n º___/2017, do tipo menor preço, em regime de empreitada 

por preços unitários, nos termos das cláusulas e condições que seguem: 

 

I – OBJETO 

1.1. Constitui o presente objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS E 

DEMAIS SETORES., conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. 

1.2 – Deverão ser respeitadas as especificações e condições de fornecimento contidas no Edital que 

precedeu a esta Ata de Registro de Preços, que dela fica fazendo parte integrante. 

Item Unid. Qtde Descrição do Material/Serviço 
Valor 
Unitário 

Valor Total Marca 

       

       

       

       

       

       

II – DO GERENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DA ATA  

2.1. O gerenciamento desta Ata, caberá a Secretaria Municipal de  Serra Azul de Minas por meio do Setor 

de Compras, que juntamente com o responsável ou pessoa indicada pela secretaria solicitante dos 

produtos que efetuará o recebimento e a conferência quanto a sua correta especificação e atendimento ao 

item 1.2. 

2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pelo Setor de Compras vinculado a 

Secretaria Municipal de Serra Azul de Minas, assim como as demais Secretarias municipais que 

requisitarem os produtos. 



 
2.3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para solicitações do respectivo objeto, por 

todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

2.4.Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá 

utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

2.5. As aquisições ou contratações adicionais durante a vigência da ata de registro de preços, por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 3 (três) vezes os 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.                         

2.6.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 

a 9 (nove) vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

III - DA AQUISICAO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As solicitações decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de 

Empenho/Autorização de Fornecimento ou documento equivalente para licitante vencedora pela 

Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas através do setor ou secretaria requerente. 

3.2. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação orçamentárias do presente 

exercício e do exercício seguinte sendo aquelas descritas nas ordens de Fornecimento. 

 IV – DOS PREÇOS 

4.1. Os preços a serem pagos à Detentora, serão conforme a classificação do Pregão Presencial que a 

antecedeu, sendo que serão os vigentes na data da “Requisição/Pedido”, independentemente da data de 

entrega dos produtos. 

4.2. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela entrega dos 

produtos objeto desta Ata de Registro de Preços. 

4.2.1. Os produtos com seus respectivos valores registrados integram a presente Ata de Registro de Preços 

em seu anexo ÚNICO. 

4.3. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo fornecimento 

dos materiais objeto desta Ata de Registro de Preços, incluído frete até os locais a serem designados pelo 

Município. 

V - REAJUSTES/REVISÕES DOS PREÇOS 

5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou 

fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do Município de Serra 



 
Azul de Minas para a justa remuneração dos materiais, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de Preços. 

5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão 

nos preços registrados, implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso. 

5.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, este deverá demonstrar a 

quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha (s) detalhada 

(s) de custos nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o 

reajuste da Ata de Registro de Preços, bem como documentação correlata (lista de preços, notas fiscais de 

aquisição e de serviços) que comprovem que o registro dos preços tornou-se inviável nas condições 

inicialmente avençadas. 

5.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de SERRA AZUL DE MINAS-MG, esta 

deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de Preços, sem prejuízo 

da Municipalidade. 

5. 5. Fica facultado ao Município de Serra Azul de Minas - MG, realizar ampla pesquisa de mercado para 

subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de 

preços solicitada pelo Fornecedor Registrado. 

5.6. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após analise técnica e jurídica 

do Município de SERRA AZUL DE MINAS-MG, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do 

recebimento do pedido de reajuste. 

5.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o Fornecedor 

Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

5.6.2. Após a autorização de reajuste pelo município, será lavrado termo Aditivo com os novos preços a 

serem praticados. 

VI - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura. 

VII –DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1. As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de Empenho/Autorização 

de Fornecimento para licitante vencedora pela Prefeitura Municipal de SERRA AZUL DE MINAS através 

do setor ou secretaria requerente. 

7.2. A empresa contratada deverá entregar os materiais/produtos nas condições e especificações constantes 

no Edital em especial o Termo de Referência e na Proposta Vencedora. 

7.2.1. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e a descrição do objeto constante 

na Nota de Empenho e/ou OF (Ordem de Fornecimento), prevalecerá, sempre, a descrição do edital. 



 
7.3. Recebida a Autorização de Fornecimento a contratada/detentora deverá entregar os produtos em um 

prazo máximo de 05 (cinco) dias. Sendo o pedido realizado de acordo com a demanda da Secretaria/setor 

solicitante. 

7.4. Todos os produtos devem estar em perfeitas condições de consumo e com data de fabricação o mais 

próximo possível da data de entrega, garantindo assim que a CONTRATANTE disponha de um prazo de 

utilização extenso. 

7.5. Todos os produtos devem atender às normas e leis vigentes, principalmente aqueles destinados à 

Merenda Escolar. 

7.6. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa 

preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.  

7.7. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados sem custo de frete para o Município 

7.8. No fornecimento dos produtos licitados, a Contratada/Detentora deverá manter-se em dia com todas as 

normas que regulam a atividade, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades cabíveis. 

7.9. Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários designados/informados pela Prefeitura 

Municipal de SERRA AZUL DE MINAS - MG, que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os 

pedidos de fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade. 

7.10. A Contratada/Detentora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, 

sendo que o simples ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

7.10.1. No momento da entrega o material que apresentar qualquer imperfeição ou estar em desacordo com o 

solicitado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da comunicação feita pelo 

setor requisitante. 

7.11 - Corre por conta da detentora qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte. 

VIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data final do período de 

adimplemento de cada parcela, ou do objeto do contrato, em caso de entrega única. 

§ 1° - O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal de venda e dar-se-á em até 

30 (trinta) dias após a entrega do objeto contratado e a apresentação das respectivas notas fiscais. 

§ 2° - Os preços poderão ser corrigidos a cada trimestre, conforme estabelecido no instrumento 

convocatório.  

§ 3° - Em caso do proponente não enviar nova tabela a cada trimestre, fica tendo validade à tabela 

anterior. 

§ 4° A existência deste certame não obriga a Administração a adquirir todas as mercadorias objeto 

dessa contratação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 

licitações, sendo assegurado ao contratado do registro preferência em igualdade de condições. 

8.2. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora, a fluência 

do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.  

8.3. Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a seguinte documentação:   



 
8.3.1. Cópia da requisição do fornecimento do material; 

8.3.2. 1ª via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal - Fatura; 

8.3.3. Fatura, no caso de Nota Fiscal; 

8.3.4. Cópia reprográfica da Nota de Empenho; 

8.3.5. Na hipótese de existir nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) 

acompanhar os demais documentos. 

8.4. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem de 

fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a Contratada, 

até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual. 

8.5. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora, a fluência 

do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.  

8.6 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão 

na aceitação dos materiais. 

8.7 - Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da legislação 

específica aplicável. 

IX - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA/DETENTORA 

9.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste instrumento. 

9.2. Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros de qualidade 

fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público; 

9.3. Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local determinado pela 

Contratante, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento; 

9.4. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu 

cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à 

Contratante, em até 48 (quarenta e oito), antes do prazo previsto para a entrega; 

9.5. Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de taxas 

e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à 

entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros e demais atos pertinentes. 

9.6. Permitir o acesso à documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão concedentes de 

Convênios. 

9.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 

empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou 

culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e de 

armazenamento dos produtos. 



 
9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o 

defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 

9.9. Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA. 

9.10. Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições de habilitação exigidas para 

contratação, previstas na legislação em vigor. 

9.13. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou Ata de RP, 

conforme estabelecido no §1º do artigo 65. 

9.14. Assinar Contrato ou documento equivalente originário da Ata de Registro de Preços. 

X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/PREFEITURA 

10.1. Receber e conferir os produtos quando da entrega pela Contratada; 

10.2. Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos produtos por ela 

(Contratada/Detentora) fornecidos. 

10.3. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento. 

10.4. Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do produto fornecido pela 

Contratada para fins de verificação de qualidade. 

10.5. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou defeitos 

encontrados. 

10.6. Observar o disposto no Edital do Pregão Presencial. 

XI - PENALIDADES 

11.1. Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, no Edital de Licitação que 

precedeu esta Ata e demais normas pertinentes, a Detentora estará sujeita às penalidades abaixo 

discriminadas: 

11.1.1. Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em assinar o Termo de Contrato, 

quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 20,0% (vinte inteiros por 

cento) sobre o valor da contratação; 

11.1.1.1. Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a detentora que estiver impedida de assinar 

o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não apresentação dos documentos devidamente 

atualizados quando solicitado. 

11.1.2. Multa por dia de atraso na entrega do material programado: 1,0% (um por cento) por dia sobre o 

valor da quantidade entregue com atraso, até o máximo de 10 (dez) dias; A partir desta data será 

considerado o atraso como inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso, observado o disposto na 

Cláusula 9.1 desta Ata de R.P., incidindo as consequências legais e contratuais daí advindas. 



 
11.1.3. Multa pela entrega de material em desconformidade com as condições desta Ata: 15% (quinze inteiros por 

cento) sobre o valor do material a ser entregue, independentemente da obrigação de trocá-lo. 

11.1.4. Multa por descumprimento de cláusula contratual e/ou exigência da Unidade Requisitante: 1,0% (um inteiro 

por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. 

11.1.5. Multa pela inexecução parcial da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, ou 

sobre o valor da quantidade executada com atraso superior a 10 (dez) dias e inferior a 30 (trinta) dias; a partir desta 

data será considerado como inexecução total do contrato. 

11.1.6. Multa pela inexecução total da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o seu valor; 

11.1.7. Sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de SERRA AZUL DE MINAS-

MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, por falha ou fraude na execução do objeto do contrato. 

11.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

11.3. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. 

A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a 

receber da Prefeitura Municipal de SERRA AZUL DE MINAS -MG. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será 

inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 

XII - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, a presente Ata de 

Registro de Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa quando: 

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e da legislação, notadamente 

nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos ajustes dela decorrentes; 

12.1.2. A Detentora não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível, decorrente da Ata de Registro de Preços ou 

não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

12.1.3. A Detentora não aceitar reduzir os seus preços registrados na hipótese de tornarem-se superiores aos 

praticados no mercado; 

12.1.4. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração. 

12.2.A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por outro tipo de aviso. 

12.2.1. Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir da última publicação. 

12.3. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em 

geral. 

XIII - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO 

13.1. Caberá à Secretaria Municipal de  Serra Azul de Minas por meio do Setor de Compras, o gerenciamento, a 

administração e o controle do Sistema de Registro de Preços devendo proceder conforme Decreto Municipal 

N°009/2017. 



 
13.2. A contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pelo titular da Pasta à qual pertencer a 

setor Requisitante, ou pela autoridade por ele delegada, ficando o setor responsável pelo cumprimento das 

disposições da presente Ata, bem assim da estrita observância das normas aplicáveis à matéria. 

13.3. O cancelamento total ou parcial do empenho obedecerá a mesma regra. 

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão 

advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, devidamente justificada, sendo 

assegurada ao detentor do registro de preços a preferência em igualdade de condições. 

14.2 - A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao Departamento de Compras e Licitações, toda e 

qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação que a precedeu. 

14.3 – Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as cláusulas e condições 

estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento 

desta Ata de Registro de Preços. 

14.4 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto N° 

009/2017(SRP), Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a 

precedeu, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente aos casos omissos. 

14.5 - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação nº 015/2018, seus Anexos e 

a Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial. 

XV – DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca do Serro, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses 

decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro 

foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

LOCAL, DATA 

________________________________                                                   _______________________________ 

Leonardo do Carmo Coelho Representante da Empresa 

Prefeito Municipal Empresa Detentora 

 

Testemunhas: 

1. ________________________________________________CPF:_________________________ 

2. _________________________________________________CPF:________________________



 

ANEXO IX - R E C I B O 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL:............................................................................................................ 

CPF/CNPJ Nº:................................................................................................................................. 

ENDEREÇO:.................................................................................................................................... 

CIDADE: .............................................................................................TELEFONE: ....................... 

PESSOA PARA CONTATO:.......................................................................................................... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de SERRA AZUL DE MINAS-

MG e a licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter 

ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de SERRA AZUL DE MINAS-MG, por meio do 

email: licita@serraazuldeminas.mg.gov.br e trazer o original no dia da abertura do certame 

que deverá ser apresentado ao Pregoeira juntamente com o seu credenciamento. 

A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de SERRA 

AZUL DE MINAS-MG da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 

identificada. 

SERRA AZUL DE MINAS-MG, .......de...................de2018. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura e/ou carimbo do CNPJ 

 

 

mailto:licita@serraazuldeminas.mg.gov.br


 
ANEXO XI – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO 

DE SERRA AZUL DE MINAS/MG, E, DE OUTRO, COMO 

CONTRATADA ___________________, DE CONFORMIDADE COM 

AS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS ABAIXO: 

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 - DA CONTRATANTE  

O Município de SERRA AZUL DE MINAS-MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

cidade de SERRA AZUL DE MINAS, na Av. Geraldo Gomes de Brito, n°94, Bairro: Centro, inscrito no CNPJ 

sob o número: 18.303.230/0001-95, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. 

_______________________ portador do CPF nº.____________________, residente e domiciliado neste 

município. 

1.2  - DA CONTRATADA 

A (QUALIFICAR) sediada à (QUALIFICAR), inscrita no CNPJ sob o N.º (QUALIFICAR), neste ato 

representada legalmente por (QUALIFICAR), residente e domiciliado em (QUALIFICAR), portador da 

C.I.n.º (QUALIFICAR), inscrito no CPF sob o N.º (QUALIFICAR). 

1.3 - DOS FUNDAMENTOS 

1.3.1. A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Nº0022/2018 – Pregão 

Presencial N° 015/2018, regido pelas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, e pelo Decreto Municipal 

nº009/2017 e suas posteriores alterações e demais legislações aplicada ao objeto. 

CLAUSULA II - DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

2.1 - DO OBJETO 

2.1.1. Constitui objeto principal do presente AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA 

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO, conforme 

especificações constantes no Anexo I deste Edital, de acordo com o processo licitatório n° 022/2018, 

Pregão Presencial 015/2018 e seu respectivo resultado, bem como, Ata de Registro de Preços, nas 

quantidades, especificações e valores descritos: 

Item Unid. Qtde Descrição do Material/Serviço 
Valor 
Unitário 

Valor Total Marca 

       

       

       

       

       

2.2 – DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA 



 
2.2.1. A aquisição decorrente do presente contrato seguirá as normas já previamente estabelecidas no 

Edital do Processo Licitatório nº. 0022/2018 – Pregão Presencial 015/2018 e respectiva Ata de Registro 

de Preços que gerou este respectivo contrato.  

CLÁUSULA III – DO PRAZO, VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO. 

3.1- DO PRAZO 

3.1. O Contrato terá seu prazo de validade até ____/_____/_______, podendo, no entanto encerrar-se 

antecipadamente ou ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93. 

3.2 - DO VALOR 

3.2.1. Para fins legais e contratuais, inclusive a aplicação das penalidades, o presente contrato tem seu 

valor global estimado em R$.......................................(....................................................) e será pago 

parcelado, de acordo e na proporção da efetiva execução do objeto contratual devidamente recebido. 

Além de outras condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 015/2018 e seus anexos, 

observar-se-á, ainda: 

3.3.1 A Detentora da Ata de Registro de Preços, então Contratada, será a responsável direta e 

exclusivamente pela execução do objeto do contrato, conforme Cláusula II (segunda) do presente 

contrato, e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 

execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou para terceiros. 

3.4 . DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.4.1. O pagamento dos valores devidos pelos produtos será efetuado em ate 30(trinta) dias, a partir da 

data da apresentação, pela CONTRATADA, da Nota Fiscal, caso não haja nenhuma irregularidade ou até 

que a mesma seja sanada. 

3.4.3. Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da legislação 

específica aplicável. 

3.4.4. Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a 

fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem 

cumpridas. 

3.4.7. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem de 

fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a 

Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão 

contratual. 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias e suas subsequentes (se 

necessário) no ano seguinte. 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES 



 
5.1. Além de observar todas as normas e condições previstas no Edital do Pregão Presencial nº  

015/2018  e seus anexos, incumbe à Contratada manter durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de qualificação e 

habilitação exigida na licitação à qual este se encontra vinculado, bem como, executar, com 

eficiência, pontualidade e qualidade, o objeto contratual; arcar com todas e quaisquer 

despesas decorrentes do fornecimento do objeto contratual. 

5.2. À Contratante compete, além das obrigações a que se refere este Instrumento e o Pregão 

nº  015/2018, efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento, e 

acompanhar a execução contratual através das Secretarias Municipais de SERRA AZUL DE 

MINAS/MG. 

CLÁUSULA VI - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 

6.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, quando 

necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 com as devidas 

justificativas. 

CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

8.1. A fiscalização do contrato será exercida pela Prefeitura Municipal SERRA AZUL DE 

MINAS/MG por meio da secretaria solicitante, visando assegurar o cumprimento dos 

requisitos solicitados, um satisfatório equilíbrio econômico-financeiro da contratada e o 

atendimento dos aspectos legais em conformidade com a Lei Federal 10.520/02 e 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Recusando-se a vencedora a não entregar os materiais sem motivo justificado, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da aplicação 

da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco 

anos. 

9.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos 

no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções: 

9.2.1. advertência; 

9.2.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, sobre o valor a 

ser pago, por ocorrência; 



 
9.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 

superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

9.2.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos materiais; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 

Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

9.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 

promova sua reabilitação. 

9.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 

SERRA AZUL DE MINAS, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua 

aplicação ou poderá ser descontado do pagamentos das faturas devidas pelo Município, 

quando for o caso. 

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO 

10.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 

10.1.1. Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular processo, 

assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII. 

10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

10.1.3. Judicial, nos termos da legislação. 

10.2. No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento ao Contratado até que se 

apurem eventuais perdas e danos. 



 
10.3.Haverá encerramento automático do contrato se a quantidade de bens contratados 

findarem antes de esgotar o prazo de vigência da avença. 

CLÁUSULA XI - DO FORO 

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Diamantina/MG para dirimir quaisquer dúvidas 

referentes a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que 

seja.  

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente 

instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma 

para um só efeito. 

_________, __ de __________ de 2018. 

 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

Nome da empresa 

Nome do Representante 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1:__________________________________________________________CPF:______________________ 

 

2:__________________________________________________________CPF:______________________ 

 

 


