
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE 
Estado de Minas Gerais 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Santana, 242 - Centro - CEP: 39.328-000 

Telefax: (38) 3624-9120/3624-9108 
pmchique@yahoo.com 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
PROCESSO N.º 044/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2017 
 

OBJETO: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTRE OUTROS MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS 
PERMANENTES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
 

Empresa: 
_______________________________________________________________________ 
 
Pessoa  para  contato: 
_______________________________________________________________________ 
 
Endereço: 
_________________________________________________________________________ 
 
E-mail: 
___________________________________________________________________________ 
 
Cidade:________________________________Estado:_________________________________ 
 
Telefone:_______________________________ Fax: __________________________________ 
 
Recebemos através do email licitacaopontochique2017@gmail.com ou pelo site 
www.pontochique.mg.gov.br, copia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 
 

_________________________________________ 
Assinatura 

Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre o Setor de Licitação deste Município e essa Empresa, 
solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao Setor Responsável pelo 
email licitacaopontochique2017@gmail.com. 
 
A não remessa do recibo exime ao Setor de Licitação da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 
 

Pregoeira da Prefeitura de Ponto Chique 

 
 

mailto:licitacaopontochique2017@gmail.com
http://www.pontochique.mg.gov.br/
mailto:licitacaopontochique2017@gmail.com
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SETOR DE LICITAÇÕES 

 

PREÂMBULO 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2017 

PROCESSO N°: 044/2017 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 20.06.2017 
HORÁRIO: 08h00min  
LOCAL: Prefeitura Municipal de Ponto Chique/MG, Praça Santana, 242 - Centro – Sala de 
Licitações. 
 
O MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 
Administrativa na Praça Santana, n. 242 – Centro – Ponto Chique/MG, inscrito no CNPJ sob o Nº 
01.612.500/0001-47, neste ato representado pelo prefeito municipal o Senhor José Geraldo 
Alves de Almeida, por intermédio da Pregoeira Oficial do Município, Senhora Fabianne Queiroz 
de Oliveira, devidamente nomeada, através da Portaria nº 004, de 02 de Janeiro de 2017, torna 
público que fará a realização de licitação para SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 
OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, 
ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTRE 
OUTROS MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO A 
SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, do tipo “Menor Preço”, tendo como critério 
de julgamento o por “Item”, com regime de execução do futuro contrato administrativo “Indireta - 
Empreitada por Preço Unitário”, nos termos do art. 6° da Lei Federal n° 8.666/93, a ser regido 
pelo Decreto Municipal n° 13 de 15 de setembro de 2009 alterado pelo Decreto municipal nº 025 
de 01 de Julho de 2014 e pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando- se 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e 
em observância ainda aos ditames da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2.014 e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 
dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 
serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame.  
 
                                    1. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

a) - LOCAL: Praça Santana, N.º 242 - Centro – Ponto Chique -MG – Departamento de 
Licitações.  

 
b) - DATA: Até o dia 20.06.2017 

  
c) - HORÁRIO: Até as 08h00min  
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                                   1. 2 DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
1.2.1 – A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, conforme abaixo indicado: 
 

a) - LOCAL: Praça Santana, N.º 242 - Centro – Ponto Chique -MG – Departamento de 
Licitações.  

b) - DATA: Até o dia 20.06.2017 

c) HORÁRIO: Às 08h00min logo após o credenciamento. 

 
1.3 A sessão de processamento do presente Pregão Presencial será realizada na sala de 
reunião do Departamento de Licitações, situada no prédio onde funciona sede administrativa do 
Município, Praça Santana, N.º 242 - Centro – Ponto Chique -MG – Departamento de Licitações, 
iniciando-se no dia e horário constante no subitem 1.2 deste instrumento e, será conduzida pela 
Pregoeira Oficial do Município, devidamente habilitada e credenciada, através da Portaria nº 
004/2017, com o auxílio da Equipe de Apoio, todos servidores do Município. 
 
1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça 
a realização deste evento na data e horário mencionados no subitem 1.2, a presente licitação 
ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de 
nova comunicação. 
 

2. DO OBJETO 

 
2.1 Constitui objeto da presente licitação, a SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 
OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, 
ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTRE 
OUTROS MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO A 
SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, em observância ao teor do anexo II - minuta 
do contrato administrativo, e de acordo ainda com os ditames da lei federal nº 10.520/02, lei 
federal n° 8.666/93 e demais leis pertinentes, instrumentos estes que são partes integrantes do 
presente instrumento convocatório/edital para todos os efeitos legais, independentemente de 
transcrição. 
 

2.2 As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste 
Pregão Presencial e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo 
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta 
e do integral cumprimento do contrato. 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Será permitida a participação da presente licitação somente pessoa jurídica, com habilidade 
no ramo pertinente inscrita ou não no Cadastro de Registro Municipal e que manifestem seu 
interesse até a data e hora especificada no item 01 (um), mediante a apresentação dos 
envelopes contendo proposta comercial de preços e envelope contendo documentação de 
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habilitação, os quais poderão ser protocolados no departamento de licitação, enviados via 
correios ou entregues diretamente a Pregoeira no ato do credenciamento. 
 
3.2 Não poderão participar deste certame às empresas que: 
 
3.2.1 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.2.2 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com 
a Administração Pública nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações; 
 
3.2.3 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º. da Lei10.520/02; 
 
3.2.4 - Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo e não reabilitadas; 
 
3.2.5 - Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 
 
3.2.6 - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela Licitação. 
 
3.3. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos 
termos e conteúdos deste instrumento convocatório/edital e seus anexos, a observância dos 
preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
3.3.1. Havendo interesse em participar no certame de microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante ou não pelo sistema simples conforme estabelecem os ditames da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e a Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 
2.014, a mesma deverá disponibilizar instrumento que a qualifique como tal, devendo o 
respectivo instrumento ser entregue diretamente a Pregoeira Oficial do Município, no ato do 
credenciamento. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
4.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
cidadão é parte legitima para impugnar este instrumento convocatório/edital, conforme prescreve 
o § 1° do art. 41 da Lei Federal de Licitação n° 8.666/93, devendo protocolar o pedido no 
Departamento de Licitações, localizado na Praça Santana, N.º 242 -Centro – Ponto Chique -MG, 
cabendo a Pregoeira Oficial do Município, decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas.  
 
4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente instrumento convocatório/edital de 
licitação perante a administração o proponente licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, conforme prescreve o § 2° do art. 
41 da 8.666/93, cabendo a Pregoeira Oficial do Município, decidir sobre o requerimento no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas. 
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4.3 Para validade e eficácia das impugnações, os instrumentos deverão ser protocolados em 
tempo hábil, junto ao Departamento de Licitações na Praça Santana, N.º 242 -Centro – Ponto 
Chique - MG, admitindo qualquer instrumento formalizado e enviado por meios eletrônicos 
(email, fax e ou outros meios eletrônicos), sendo facultado o direito do envio via correio, desde 
que o instrumento seja entregue pelo correio no prazo legal. 
 
4.4 A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que expediu o presente instrumento 
convocatório; 
 
4.5. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório/edital será designada nova data 
para a realização do certame. 
 
4.6. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação antes da data 
fixada para a realização deste Pregão confere ao licitante a sua participação no procedimento 
licitatório até a ocorrência desse evento. 
 
4.7 A impugnação feita tempestivamente pelo proponente licitante não o impedirá de participar 
do processo licitatório, desde que após a apreciação da impugnação o processo siga seus 
tramites normais. 
 
4.8 Não será admitido, nem concedido prazo para Recurso sobre assuntos meramente 
protelatórios ou já decididos em impugnação ao Instrumento Convocatório. 
 
4.9 O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, o acolhimento do 
recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
4.10 Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta, publicamente, em ata, ao final 
da audiência pública sua intenção de recorrer. 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
O representante da proponente/licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a 
Pregoeira Oficial do Município, no ato da abertura do certame, ou seja, no local, data e horário 
definido no subitem 1.2 deste instrumento convocatório/edital, os documento que o credencie a 
participar deste certame conforme segue: 
 
a) - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato 
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; E, Declaração de Conhecimento dos Ditames do Instrumento Convocatório/Edital e 
seus Anexos, conforme modelo (Anexo III) que deverá ser entregue pelo representante da 
proponente licitante, diretamente a Pregoeira Oficial do Município no ato do credenciamento, sob 
pena de impedimento de participar da licitação. 
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b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com 
reconhecimento de firma do outorgante, da qual constem poderes específicos para formular 
lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. E, Declaração 
de Conhecimento dos Ditames do Instrumento Convocatório/Edital e seus Anexos, conforme 
modelo (Anexo III) que deverá ser entregue pelo representante da proponente licitante, 
diretamente a Pregoeira Oficial do Município no ato do credenciamento, sob pena de 
impedimento de participar da licitação. 
 
c) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, em 
conformidade com os ditames da Lei Complementar nº. 123/06 e da Lei Complementar 147 de 
07 de agosto de 2.014, será necessário à apresentação de certidão expedida pela Junta 
Comercial, emitida no exercício em curso, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 
Complementar nº. 123/2006, devendo este documento ser entregue diretamente à Pregoeira 
Oficial do Município, no ato do credenciamento. 
 
5.1.1 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto.  
 
5.1.2 Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes de 
proposta e habilitação. 
 
5.1.3 É vedado a qualquer participante representar mais de uma empresa Proponente. 
 
5.1.4 A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação da proposta ou inabilitação da Proponente. Neste caso, o representante ficará 
apenas impedido de se manifestar e responder pela Proponente durante os trabalhos. 
 
5.1.5 A empresa proponente somente poderá se pronunciar através de seu representante 
credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo. 
 
5.1.6 Quando, por lapso, a documentação de credenciamento estiver dentro de quaisquer dos 
envelopes (1 ou 2), esse será entregue ao licitante que estará autorizado a retirar essa 
documentação, devendo lacrá-lo em seguida, na presença de todos, uma vez que citado 
documento encontra-se no recinto, com vistas à ampliação da disputa. 
 
5.1.7 Cada proponente licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido 
a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos 
neste instrumento convocatório/edital, por sua representada. 
 
5.1.8. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da 
sessão do Pregão. No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião ou pela 
Pregoeira ou por membro da sua equipe de apoio. 
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5.1.9 A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame. 

6.  ENTREGA DOS ENVELOPES  

 
6.1 Os envelopes contendo a Proposta Comercial de Preços bem como a Documentação 
necessária à Habilitação, deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e rubricados nos 
invólucros dos mesmos e entregues diretamente a Pregoeira Oficial do Município, até a data e 
horários definidos no subitem 1.1 alíneas “a” e “b” do presente instrumento, sob pena de recusa 
do seu recebimento e consequentemente impedimento de participar do certame. 

7. ENVELOPE CONTENDO PROPOSTA COMERCIAL 

 
7.1 O envelope em referência deverão ser preferencialmente na cor palha ou parda e deverá 
indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE - MG 

ATT. PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATORIO Nº: 044/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 033/2017 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE)  

8. ENVELOPE CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
8.1 O envelope em referência deverão ser preferencialmente na cor palha ou parda e deverá 
indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE - MG 

ATT. PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATORIO Nº: 044/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 033/2017 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE) 

9. DA PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 

 
9.1. A Proposta Comercial de Preços deverá ser formulada em papel timbrado, descrevendo na 
coluna correspondente o valor unitário do item e o valor total. Deverá constar ainda o valor global 
da proposta descrito em algarismo e por extenso, cotada em moeda nacional, elaborada em 
língua portuguesa, datilografada, com um numero máximo de duas casas decimais após a 
vírgula, conter a marca dos produtos, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo estar 
inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, que recaiam 
sobre o fornecimento do objeto desta licitação, devendo ainda a proposta ser datada e 
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devidamente assinada pelo signatário da proponente/licitante, espelhando no que couber no 
modelo de proposta em anexo. 
 
9.1.2 ALÉM DISSO, A PROPOSTA TAMBÉM DEVERÁ SER ELABORADA EM MEIO 
ELETRÔNICO (EM CD OU PENDRIVE) EM PLANILHA EXCEL DISPONÍVEL NO ANEXO I 
DESTE EDITAL COM PREENCHIMENTO APENAS DOS CAMPOS “VALOR UNITÁRIO” E 
“MARCA”. 
 
9.1.3 Deve ser elaborada de forma firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste 
instrumento, sem conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação da proposta.  
 

9.2. Deverá constar ainda no dorso da proposta de preços a expressão de que a mesma tem 
validade pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua emissão, conforme 
prescreve o art. 6° da lei 10.520/02 e em observância ao prescrito no § 3° do art. 64 da Lei 
8.666/93, bem como a expressão de que caso seja declarada vencedora, se compromete a 
assinar o contrato administrativo, no prazo de 03 (três) dias a contar da notificação da 
Administração Municipal. 
 
9.3. Reserva-se ainda ao Município em busca do princípio da economicidade o direito de rever 
os preços ao longo do período de vigência do futuro contrato administrativo e adequar aos novos 
valores praticados no mercado local. 
 
9.4. Fica vedada à proponente licitante qualquer indexação de preços por índices gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação dos custos. 
 
9.5 Não serão aceitos, no momento da entrega, materiais diferentes daqueles constantes na 
proposta vencedora. 

10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
10.1 O instrumento convocatório/edital em epigrafe é a lei interna desta licitação, portanto faz lei 
entre as partes e para tanto os documentos abaixo perquiridos são indispensáveis sob pena de 
inabilitação. 
 
10.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA – (Art. 28): 
 

a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição dos membros da Diretoria; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
Diretoria em exercício; 

d) 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; 
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10.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL – (Art. 29): 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

b) Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as contribuições sociais; 

c) Certificado de Regularidade (certidão negativa de débitos) para com a Fazenda Estadual 
do domicílio ou sede do Licitante; 
 

d) Certificado de Regularidade (certidão negativa de débitos) para com a Fazenda 
Municipal do domicílio ou sede do Licitante; 
 

e) Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS); 
 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 
 

10.4 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÀO TÉCNICA-(Art. 30): 
 

a) Alvará de Localização e Funcionamento válido. 

 
10.5 DOCUMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA (Art. 31) 

 
a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo cartório 

distribuidor da sede ou domicilio da proponente licitante, emitida com data de emissão 
igual ou inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega dos envelopes. 
  

10.6 DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

a) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, conforme modelo do Anexo IV; devendo esta declaração ser anexada junto com 

a documentação de habilitação envelope n° 02 (dois). 

 

b) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo para participação em 

licitação junto a Administração Publica, conforme anexo V. Esta declaração deverá ser 

anexada também junto com a documentação de habilitação e colocada dentro do 

envelope n°: 02 (dois). 

 

Observações: 

1. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à 
filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em 
nome de uma única empresa (razão social e CNPJ), exceto Divida Ativa da União, que emite as 
CNDS abrangendo matriz e Filial. 
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2. A ME e a EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive 
os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 
restrição. 
 
3. Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia desde que autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da 
Imprensa Oficial, ou autenticação feita por servidor do Município devidamente credenciado, 
desde que neste último caso o interessado apresente os documentos em originais 
acompanhados de cópia.  
 
4. Será acatado integralmente o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de 
pequeno porte, previsto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que 
devidamente comprovada na sessão de julgamento à condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme 
estabelece o art. 43 § 1o  da Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2.014. 
 
6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
7.  Não constituirá causa de inabilitação a irregularidade formal que evidencie lapso isento de 
má-fé e não afete o conteúdo ou idoneidade do documento. 
 
8  A documentação dos licitantes que não tiverem proposta classificadas em 1º lugar, será 
devolvida aos respectivos licitantes, ao final da sessão. 
 
9. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 
protocolo ou apresentados por meio de cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 
 
10. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na ordem prevista no 
Instrumento Convocatório. 
 
11. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na 

inabilitação da proponente/licitante.  

 

11 - DA ABERTURA DA SESSÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
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11.1. A sessão de julgamento será realizada na sala de licitações, situada à Praça Santana, N.º 
242 - Centro – Ponto Chique - MG, na data e horário definido no subitem 1.2 e será conduzida 
pela Pregoeira Oficial do Município. 
 
11.2. No dia, hora e local designados no instrumento convocatório/edital, será realizada sessão 
pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o 
interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, 
possuir os necessários poderes para propositura de lances e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame. 
 
11.3. Os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação após 
constatada suas inviolabilidade serão rubricados pela Pregoeira Oficial do Município e em 
seguida repassados para os representantes dos licitantes presentes ao ato, os quais lançarão 
suas respectivas rubricas. 
 
11.4.  Aberta a sessão os representantes legais entregarão à Pregoeira Oficial do Município, 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, juntamente com os 
envelopes contendo a proposta de preços (envelope 01) e documentação de habilitação 
(envelope 02). 
 
11.5. A Pregoeira Oficial do Município procederá à abertura dos envelopes n°“01” contendo as 
propostas de preços, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas 
no instrumento convocatório/edital, rubricando todas as folhas das propostas e repassará aos 
representantes das proponentes licitantes para o devido feito. 
 
11.5.1.  Uma vez realizada a abertura de todos os envelopes contendo propostas de preços e 
constatada a regularidade das mesmas, a Pregoeira Oficial em conformidade com os preceitos 
legais e classificará e ordenará a proposta de menor preço de cada item e aquelas que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, para cada item licitado;  
 
11.6. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, a 

Pregoeira ordenará as propostas de valores acima do previsto acima, qual seja acima de 10% 

(dez por cento), até completar o máximo de 03 (três) propostas, credenciadas a oferecer novos 

lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

11.7. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados pela Pregoeira Oficial do Município, individualmente a apresentarem 

novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor. 

 

11.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 
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11.9. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante pela Pregoeira Oficial, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para 

toda a ordem de classificação. 

 

11.10. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 

11.11. Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 

prevista neste edital. 

 

11.12. Não poderá haver desistência da manutenção de valores objeto de lances já ofertados, 

sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas neste instrumento 

convocatório/edital, em conformidade com os ditames legais. 

 

11.13. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira Oficial do 

Município, implicará no impedimento do representante da proponente licitante da etapa de lances 

verbais no item em julgamento porem será assegurada a este a manutenção do último preço por 

ele ofertado no ato da desistência de novo lance para efeito de ordenação das propostas, porem 

não implicará na exclusão do certame dado o julgamento dos demais itens. 

 

11.13.1. Uma vez concluída a finalização da propositura de lance para o fornecimento de todos 

os itens previstos no anexo I – termo de referência, e diante de analise documental e se 

constado que todos licitantes foram inabilitados nesta fase o licitante desistente de ofertar novos 

lances gozará do direito de ver avaliação da documentação por este apresentado, porém antes 

da abertura do envelope contendo a documentação, facultam-se à Pregoeira Oficial as 

prerrogativas de negociar com este a viabilidade de redução dos valores de cada item até o 

menor valor conhecido e que foi objeto de definição do licitante vencedor na fase de lance.  

 

11.13.2. Na ocorrência da não concordância na redução dos valores conforme prescrito no 

subitem 11.13.1, faculta-se ainda à Pregoeira em busca de economicidade ao Erário, as 

prerrogativas de encerrar o certame objeto de julgamento fracassada a licitação, e declinar pela 

abertura de novo processo licitatório.  

 

11.14. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço unitário proposto pela proponente licitante e confrontado o valor com o proposto 

pelo Município para a futura contratação, facultando à Pregoeira Oficial em busca de 

economicidade ao Erário, a prerrogativa de negociar diretamente com o representante da 

proponente licitante para que seja obtido preço melhor, circunstanciando tudo em ata. 

 

11.15. O encerramento da etapa de propositura de novos lances dar-se-á quando, convocados 

pelo Pregoeira Oficial, os representantes das proponentes licitantes, manifestarem seu 

desinteresse em apresentar novos lances, circunstanciando tudo em ata. 
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11.16. Em conformidade com o previsto no art. 44 § 2° da Lei Complementar n° 123/06, e em 

observância ainda às prerrogativas da Lei Complementar 147/2014, após o encerramento da 

fase de propositura de lances e se a proposta mais bem classificada, ou seja, de menor valor, 

para a futura contratação não tiver sido ofertada por microempresa – ME ou empresa de 

pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) 

superior à proposta de menor valor, estará configurado como empatada as propostas.  

 

11.17. Na ocorrência da situação prevista no subitem 11.16 proceder-se-á da seguinte forma: 

11.17.1. A Pregoeira Oficial do Município convocará o representante da Microempresa (ME) ou 

da Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada dentro do percentual previsto no 

subitem 11.16, para, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no 

certame sob a pena de preclusão do exercício do direito de desempate circunstanciando tudo em 

ata; 

 

11.17.2. Havendo interesse por parte do representante da proponente licitante beneficiada pela 

Lei Complementar n° 123/06, bem como pela Lei Complementar 147/2014, e uma vez 

apresentada nova proposta com valor inferior à proposta de menor valor conforme prescreve o 

subitem 11.17.1, nos termos do subitem anterior, a mesma terá sua proposta ordenada como de 

menor valor para a futura contratação. 

 

11.17.3. Não havendo interesse do representante da Microempresa (ME) ou da Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada, na forma do subitem 11.16 e 11.17.1, será 

convocado o representantes da empresa remanescente em referência (pela ordem de menor 

valor), beneficiada pela Lei Complementar 123/06 e pela Lei Complementar 147/2014, cuja 

proposta de valor esteja dentro do limite estabelecido no subitem 11.16 desta condição, para o 

exercício do mesmo direito, onde uma vez constatado seu desinteresse dar-se pelo Pregoeira 

Oficial a convocação das demais remanescente enquadradas no índice do percentual previsto no 

citado subitem. 

 

11.17.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelos representantes de 

Microempresa (ME) ou pelos representantes das Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se 

encontrarem no limite estabelecido no subitem 11.16, será realizado sorteio entre elas para que 

se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 

 

11.17.5. Na hipótese do não desfecho da fase de lances nos termos previstos na condição em 

comento, o item/objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na 

etapa de lances, circunstanciando tudo em ata. 
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11.18. Uma vez encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas de preços propostos para a 

futura contração de acordo com o menor preço apresentado, a Pregoeira Oficial do Município 

verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores 

consignados no termo de referência elaborado pela secretaria requisitante onde esta identifica o 

valor máximo que o Município poderá pagar pela futura contratação, desde que a proposta tenha 

sido formulada em conformidade com as especificações do presente instrumento 

convocatório/edital, decidindo, motivadamente a respeito. 

 

11.19. Será declarada vencedora na fase de propositura de lances, pela Pregoeira Oficial do 

Município, a proponente licitante que ao final da propositura de lances verbais, de cada item, 

observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/06 e da Lei Complementar 147/2014, 

ofertar o menor preço por item, observada qual seja a previsibilidade descrita no subitem 11.18. 

 

11.20. A Pregoeira Oficial do Município no uso de suas atribuições prescritas nas legislações 

pertinentes poderá desclassificar a Proponente Licitante que: 

 

11.20.1. Apresentar proposta de preços que não atender às exigências deste edital. 

 

11.20.2. Apresentar proposta de preço do respectivo item em julgamento, com valor excessivo 

ou manifestamente inexequível. 

 

11.20.3. Não serão motivos de desclassificação simples omissões irrelevantes para o 
entendimento da proposta que não causem prejuízo à administração ou lesem direitos dos 
demais licitantes, devidamente reconhecidos pela Pregoeira Oficial do Município. 
 
11.21.  Da sessão pública da presente licitação será lavrada ata circunstanciada contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e 

das intenções de interposição de recursos. 

 

11.22. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer 

informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto a Pregoeira Oficial do Município. 

 

11.23. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

11.24. Sendo aceitável a proposta de menor preço unitário para o fornecimento dos objetos da 
presente licitação, a Pregoeira Oficial do Município certificará aos presentes, o nome da 
proponente licitante vencedora da fase de lances, circunstanciando tudo em ata e certificará que 
será dado o inicio da abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da 
proponente licitante que ofertara o menor preço. 
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11.25. As empresas beneficiadas pelas prerrogativas da Lei Complementar n° 123/06 e Lei 
Complementar 147/2014, quais sejam Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive todos os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal (certidões), mesmo que estas apresentem 
alguma restrição, dentre elas sua vigência estar vencida. 
 
11.26. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, de documentos apresentados 
por Microempresas (ME) e ou por Empresas de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com a 
Lei Complementar n° 123/06 e em conformidade com a Lei Complementar 147/2014, a estas 
serão assegurados o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de 
lances, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.27.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira Oficial do Município. 
 
11.27.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item (11.27), implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
11.28. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; 
inexistindo a vigência de prazo, em algum documento, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) 
dias, contados de sua expedição. 
 
11.29. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste instrumento 
convocatório/edital, será inabilitado, e a Pregoeira Oficial do Município examinará as ofertas 
subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte na ordem de classificação, 
repetindo esse procedimento, sucessivamente se necessário, até apuração de uma proposta que 
atenda ao instrumento convocatório/edital, para declarar o licitante vencedor. 
 
11.30. Uma vez constatada que a proponente licitante que ofertara menor preço apresentou 
toda a documentação perquirida no instrumento convocatório com regularidade, esta será 
declarada vencedora do certame sendo adjudicada a esta pela Pregoeira Oficial do Município o 
item correspondente que será objeto da futura contratação.  
 
11.31. A Proponente Licitante declarada vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, após o encerramento do certame nova proposta detalhando os novos preços 
adjudicados pós o término da fase da propositura de lances. 
 
11.32. É facultado à Pregoeira Oficial do Município com o auxilio da equipe de apoio, o direito de 
promover quaisquer diligências ou solicitar esclarecimento necessário à instrução do presente 
processo licitatório, sendo vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que 
deveriam constar originalmente da proposta, conforme prescreve o art. 43 § 3° da Lei Federal 
n°8.666/93. 
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11.33. Encerrada a sessão de julgamento do certame e antes da finalização da ata a Pregoeira 
Oficial do Município certificará aos presentes que aquele é o momento findo para manifestar 
interesse na interposição de recurso, sob a pena de decair do direito, devendo o interessado 
apresentar os memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do primeiro dia útil da data do 
julgamento do certame. 

12. DOS RECURSOS NA FASE HABILITATÓRIA 

12.1. Desde que registrado em ata a intenção de interpor recurso, o representante de 

Proponente Licitantes interessada na interposição de recurso, será concedido o prazo de 03 

(três) dias úteis a contar do primeiro dia útil da data do julgamento do certame para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contra razões em igual número de dias, qual seja 03 (três) dias úteis, que 

começarão a correr no primeiro dia útil do término do prazo do recorrente sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante devidamente registrada em ata 
importará a decadência do direito de recurso, conforme prescreve o inciso XX do art. 4° da Lei 
10.520/02.  
 
12.3. As razões recursais e as contra razões deverão ser dirigidas à Prefeitura Municipal de 
Ponto Chique/MG, em atenção da Pregoeira Oficial do Município, a qual reavaliará sua decisão 
à luz do direito, perquirindo o principio da legalidade decidindo motivadamente a respeito, 
dentro do prazo legal. 
 
12.4. Para validade e eficácia das pretensas recursais, os instrumentos deverão ser 
protocolados em tempo hábil, junto ao Departamento de Licitações na Praça Santana, N.º 242 -
Centro – Ponto Chique - MG, não se admitindo qualquer instrumento formalizado e enviado por 
meios eletrônicos (email, fax e ou outros meios eletrônicos), sendo facultado o direito do envio 
via correio, desde que o instrumento seja entregue pelo correio no prazo legal. 
 
12.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.6. Decididos os recursos a Pregoeira Oficial do Município remeterá os autos à Procuradoria 
Geral do Município, para o devido parecer jurídico inerente a questão, e após o feito os autos 
serão encaminhados à Autoridade Máxima Municipal para fins exaração do Despacho que 
julgar conveniente conforme prescreve o inciso XXI do art. 4° da Lei 10.520/02.  
 

13. DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS OBJETOS 
 
13.1 Os objetos da presente licitação deverão ser entregues parcelados (tantas vezes quantas 
forem necessárias), de acordo com a necessidade da Secretaria requisitante. 
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13.1.1 Feita à solicitação pelo setor de compras, o licitante terá o prazo de até 05 (cinco) dias 
para sua entrega no Almoxarifado da Prefeitura Municipal. 
 
13.1.2 A Adjudicatária deverá entregar os insumos nas mesmas quantidades definida na ordem 
de compra, de uma única vez, onde não serão aceitas entregas parciais de uma ordem de 
compra, sujeitando a Adjudicatária em penalidades legais por descumprimento da obrigação. 
 
13.1.3 Os objetos deverão ser entregues devidamente acondicionados e em perfeitas condições 
de utilização. 
 
13.1.4 A embalagem de transporte deverá ser feita com condições que mantenha a qualidade, 
segurança e higienização dos produtos/insumos. 
 
13.1.5 Constatadas irregularidades no objeto, o Contratante poderá, se disser respeito à 
qualidade ou quantidade, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 
13.1.6 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
 
13.1.7 Por ocasião da entrega do objeto a contratada deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor responsável 
pelo recebimento. 
 
13.1.8 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data do recebimento da Nota Fiscal dos objetos verificado o atendimento integral da 
qualidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou 
Recibo, firmado pelo servidor responsável. 
 

14. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
14.1. O resultado do julgamento será submetido à Autoridade Máxima Municipal, para o devido 
Despacho que julgar conveniente. 
 
14.2. Após a adjudicação do objeto e a homologação do resultado do certame licitatório, as 
proponentes licitantes vencedoras serão convidadas, formalmente a retirar o instrumento 
contratual e a restituí-lo devidamente assinado pelo representante legal, consoante 
estabelecido em seus atos constitutivos, observado para esse efeito o prazo de 03 (três) dias 
úteis. 
 
14.3. É facultada a Administração, quando convocada a licitante vencedora e esta não 
comparecer no prazo estipulado no subitem anterior não apresentar situação regular no ato da 
assinatura do contrato, conforme prescreve o presente instrumento convocatório/edital e seus 
anexos ou ainda recusar-se injustificadamente a assinar o contrato administrativo, convocar o 
licitante remanescente na ordem de classificação, não se aplicando a estes as sanções 
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previstas neste instrumento convocatório, em observância ao que prescreve a minuta do 
contrato administrativo. 
 

15. DA MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
15.1 Conforme estabelece art. 62 § 1º da Lei 8.666/93, a minuta do contrato administrativo faz 
parte integrante do instrumento convocatório/edital a qual servirá de base para as contratações 
futuras. 
 
15.2 O futuro contrato administrativo a ser pactuado terá vigência a partir da data de sua 
assinatura até 31/12/2017. 
 
15.3 O futuro contrato administrativo, não será prorrogado. 
 
15.4 A recusa em assinar o eventual contrato administrativo, sem justificativa aceitável ensejará 
a Contratada em penalidades legais, conforme descrito neste termo e na minuta do contrato 
administrativo. 
 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. A licitante vencedora do certame que for convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta e, que se recusar injustificadamente a retirar o “Contrato Administrativo”, instrumento 
este que é parte integrante do instrumento convocatório/edital e a devolvê-lo devidamente 
assinado no prazo de 03 (três) dias, apresentar pendências junto aos cadastros da 
Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 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 ao contraditório e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Município de Ponto Chique/MG e será descredenciada no 
sistema de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco anos), conforme 
estabelece o art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor global 
estimado do contrato devidamente assinado pelas partes, sem prejuízo da aplicação das 
demais sanções previstas na minuta de contrato administrativo, em anexo, e das demais 
cominações legais. 
 
16.2. Na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações avençadas no 
contrato, ou de infringência de preceitos legais pertinentes, serão, a ela aplicada, segundo a 
gravidade da falta cometida, as sanções estabelecidas na minuta de contrato administrativo que 
é parte integrante deste instrumento convocatório/edital para todos os efeitos legais e de direito, 
tudo isto em conformidade com a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02. 
 
16.3 A Adjudicatária, pela inexecução total ou parcial do ajuste pactuado no “Contrato 
Administrativo”, sujeitar-se-á ainda as seguintes sanções, sem prejuízo das demais 
estabelecidas pela Lei Federal n°: 8.666/93 e suas alterações, de: 
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16.3.1 Advertência por escrito; 
 
16.3.2 Multa de 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto ou 
por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor estimado, por ocorrência;  
 
16.3.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, na entrega do objeto;  
 
16.3.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da contratada 
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa á sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando a Administração em face da menor gravidade do 
fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 
aplicada. 
16.3.5 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do 
pagamento devido pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 
recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da 
sanção. 
 
16.3.6 - rescisão da contratação; 
 
16.3.7 Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
Município, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 7º da lei 10.520/02; 
 
16.3.8 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, Estadual ou Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
17.1 As despesas da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias referentes ao exercício econômico-financeiro de 2017, sendo facultado à 
administração modificá-la unilateralmente quando assim lhe convier. 
 
03.01.01.04.122.0002.2021.33903000 – Material de Consumo – Ficha 105 
03.01.01.04.122.0002.3011.44905200 – Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 109 
03.01.02.04.122.0018.3017.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 150 
05.01.01.10.122.0002.2057.33903000 - Material de Consumo – Ficha 316 
05.01.01.10.122.0002.3036.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 325,326,327 
05.01.02.10.301.0010.2061.33903000 - Material de Consumo – Ficha 339, 340 
05.01.02.10.301.0010.3037.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 348,349,350 
05.01.02.10.301.0014.2063.33903000 - Material de Consumo – Ficha 378,379 
05.01.02.10.301.0014.2065.33903000 - Material de Consumo – Ficha 412,413,414,415,416 
05.01.02.10.301.0014.3042.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 448,449,450 
05.01.02.10.301.0014.3043.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 451,453,454 
05.01.04.10.304.0016.2072.33903000 - Material de Consumo – Ficha 497,498 
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05.01.04.10.304.0016.3048.44905200 – Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 506,509 
06.01.02.12.365.0024.2082.33903000 - Material de Consumo – Ficha 605 
06.01.02.12.365.0024.3058.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 621,624,625 
06.01.03.12.361.0020.2090.33903000 - Material de Consumo – Ficha 674,677,678 
06.01.03.12.361.0020.3063.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 698,700,701 
07.01.01.15.122.0002.2103.33903000 - Material de Consumo – Ficha 782 
07.01.01.15.122.0002.3066.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 787 
07.03.01.15.452.0028.2108.33903000 - Material de Consumo – Ficha 824 
07.03.01.15.452.0028.3074.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 827 
08.01.01.20.122.0002.2115.33903000 - Material de Consumo – Ficha 892 
08.01.01.20.122.0002.3083.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 897 
09.01.01.08.122.0002.2127.33903000 - Material de Consumo – Ficha 956 
09.01.01.08.122.0002.3090.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 963 
 

18. DOS PROCEDIMENTOS DE FORNECIMENTO E DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 
 
18.1 A Adjudicatária só estará autorizada a fornecer os objetos desta licitação a débito do 
Município de Ponto Chique - MG que será objeto de emissão de nota fiscal em conformidade 
com os quantitativos descritos na ordem de compra, não sendo permitida a emissão de nota 
fiscal em desconformidade, isentando a Administração de qualquer despesa adicional. 
 
18.2 A licitante vencedora sujeita-se a demonstrar sua capacidade de fornecimento e qualidade, 
inclusive com verificação local em qualquer época, até a efetiva entrega do objeto licitado. 
 
18.3 O atraso no fornecimento dos objetos da presente licitação ensejará à Adjudicatária em 
sanções administrativas conforme estabelece o art. 86 da Lei 8.666/93. 

19. DO PAGAMENTO DAS DESPESAS 

  
19.1 O pagamento concernente às despesas por conta da aquisição dos objetos descritos na 
ordem de compra, será efetuado pela Tesouraria do Município, através deposito bancário ou 
TED em nome da futura Adjudicatária ou futura contratada, até o 30° (trigésimo) dia a contar da 
data da nota fiscal, acompanha da respectiva ordem de compra emitida por servidor do 
Município devidamente credenciado.  
 
19.2 Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que a Licitante tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento 
a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
19.3 A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos à licitante vencedora. 
 
19.4 A CONTRATADA reconhece que não poderá suspender o fornecimento dos objetos desta 
licitação, com alegações no atraso de pagamento, exceto se o pagamento por parte da 
Administração for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78, inciso XV da Lei 
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Federal de Licitação nº: 8.666/93, sob pena de incorrer nas sanções descritas no art. 87 da supra 
citada Lei Federal. 
 

20. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
 
20.1 Constituir servidores na qualidade de fiscais para acompanhamento dos preços contratados 
no confronto com os praticados no mercado, bem como para acompanhamento do cumprimento 
as obrigações por parte da Adjudicatária. 
 
20.2 Convocar a Adjudicatária para retirar e assinar o “Contrato Administrativo” em conformidade 
com o prescrito no art. 64 da Lei 8.666/93, podendo esta notificação ser circunstanciada na 
própria ata do desfecho do julgamento do certame. 
 
20.3 Buscando a defesa do interesse público, notificar, formalmente, à Adjudicatária detentora da 
do eventual “Contrato Administrativo” quando constatar o declínio na qualidade dos objetos 
ofertados em sua proposta de preços ou quaisquer irregularidades atinentes ao atendimento das 
clausulas avençadas no eventual “Contrato Administrativo”, tomará as devidas providencias que 
satisfaça o cumprimento das avenças pactuado entre as partes. 
 
20.4 Aplicar à Adjudicatária, as penalidades decorrentes de descumprimento das obrigações, 
conforme estabelece o art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93, dentre estas obrigações às registradas 
na minuta do “Contrato Administrativo”. 
 
20.5 Providenciar os devidos pagamentos através da tesouraria do Município, decorrente das 
despesas efetivamente contraídas, nos prazos avençados, conforme circunstanciado no 
instrumento convocatório/edital e na minuta do “Contrato Administrativo”. 
 

21. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADJUDICATÁRIA 
 
21.1 A Adjudicatária deverá proceder à entrega dos objetos desta licitação, no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da data do recebimento da ordem de compra, em observância ao teor do 
instrumento convocatório/edital e seus anexos, a débito da Prefeitura Municipal de Ponto Chique 
- MG, somente mediante recebimento da ordem de compra, praticando os preços de acordo com 
a sua proposta de preço reformulada pós-lances, em observância ainda ao teor da minuta do 
“Contrato Administrativo”, isentando a Administração de qualquer despesa adicional, onde na 
ocorrência de atraso na entrega de qualquer objeto a Adjudicatária estará sujeita às sanções 
descritas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
21.2 Os objetos requisitados e entregues deverão ser exatamente em conformidade e 
quantidade com o constante da ordem de compra, emitida por servidor devidamente credenciado 
pelo Setor de Compras, devendo substituí-lo sempre que ocorrer qualquer desconformidade, 
com prazo de entrega de no máximo 02 (dois) dias a contar da notificação. 
 
21.3 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Município de Ponto Chique 
- MG no concernente ao objeto da presente licitação, inclusive documentação e atos praticados 
até o recebimento definitivo dos produtos e cujas reclamações formalmente realizadas obriga-se 
a atender prontamente. 
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21.4 A Adjudicatária deverá comunicar ao Departamento de Compras, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
 
21.5 A Adjudicatária se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente, ao Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes 
ou empregados na execução do contrato. 
 
21.6 A Adjudicatária deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, 
adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; 
 
21.7 A Adjudicatária deverá assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta Licitação; 
 
21.8 Em todo caso de devolução ou extravio do produto, a empresa contratada será responsável 
pelo pagamento fretes, carretos, seguro e tributos, se ocorrerem; 
 
21.9 A Adjudicatária deverá comunicar ao Departamento de Compras, no prazo máximo de 02 
(dois) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 
cumprimento; 
 
21.10 A Adjudicatária deverá pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que 
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos licitados; 
 
21.11 A Adjudicatária deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de 
habilitação; 
 

22. DO CRITERIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
 
22.1 Os preços somente serão reajustados após o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, 
mediante solicitação expressa da CONTRATADA e será adotado índice oficial que melhor reflita 
a variação do período. 
 

23. DO CRITERIO DE EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 
 
23.1. A PREFEITURA e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 
do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação 
precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, 
obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a 
média dos preços encontrados no mercado em geral. 
 
23.2 A CONTRATADA deverá solicitar, através de requerimento formal, o pedido de 
recomposição de preços demonstrando os valores reais, instruído com cópias de notas fiscais de 
compra e demais documentos, caso em que a municipalidade irá proceder à revisão se 
efetivamente comprovada. 
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23.3 O pedido de recomposição de preços não exime a CONTRATADA da responsabilidade 
contratual de entrega nos prazos estipulados no edital, sob pena de incorrer no presente em 
mora e inadimplemento com a aplicação das penalidades previstas no presente edital, inclusive 
a rescisão contratual. 
 

24. DA RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
24.1 O contrato administrativo assinado pelas partes em decorrência da presente licitação 
poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
24.2 Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 
8.666/93, a Administração são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, 
parágrafos 1º a 4º, da Lei citada. 
 

25. DA FISCALIZAÇÃO 
 
25.1 A Administração constituirá servidor para acompanhar o recebimento dos produtos, como 
para fins fiscalização do cumprimento da execução do contrato administrativo consoante ao 
estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/93. 
 
25.2. A fiscalização por parte da Administração através servidor constituído para o fim, não reduz 
a responsabilidade da Adjudicatária, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou 
em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios inexistindo em qualquer 
circunstância, a corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, 
conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
 

26. DA NOVAÇÃO 
 
26.1 Toda e qualquer tolerância, por parte da Administração, na exigência do cumprimento das 
avenças do futuro contrato administrativo não constituirá novação, nem muito menos, a extinção 
da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 
 

27. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 
 
27.1. A Autoridade Máxima Municipal na pessoa do Prefeito Municipal, observadas razões de 
conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a qualquer momento a 
presente licitação, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho 
fundamentado, em observância ao descrito no art. 18 do Anexo I do Decreto Federal nº 3.555, 
de 08 de agosto de 2.000. 
 
27.2 A anulação do procedimento convocatório/edital vincula ao contrato administrativo 

avençado pelas partes. 

28. DOS CASOS OMISSOS 
 
28.1 Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei Federal de 
Licitação nº 8.666/93, e demais cominações legais, cujas normas ficam incorporadas ao 
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presente instrumento convocatório/edital e ao futuro contrato administrativo, ainda que delas não 
se faça aqui menção expressa, considerando a supremacia do interesse público. 
 

29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
29.1 A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das 
proponentes licitantes às condições deste instrumento convocatório/edital e seus anexos; 
 
29.2. A proponente licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
29.3. Reserva-se, a Pregoeira Oficial do Município, o direito de solicitar durante o julgamento do 
certame, informações complementares; 
 
29.4. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 
 
29.4.1 Adiada a data da abertura desta licitação; 
 
29.4.2 Alterada as condições do presente instrumento convocatório/edital, com fixação de novo 
prazo para a sua realização. 
 
29.5 Não se permitirá a qualquer das proponentes licitantes, solicitar a retirada de envelopes ou 
cancelamento de propostas após a sua entrega; 
 
29.6 As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da celebração do Contrato Administrativo. 
 

30. DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

30.1. Com exceção do extrato do contrato administrativo que será publicado no Diário de 

Imprensa Oficial do Estado e quadro de aviso localizado no Hal de entrada do prédio onde 

funciona a Prefeitura Municipal de Ponto Chique - MG, os demais atos administrativos, dentre 

eles (cópia da ata, termo de adjudicação, termo de homologação e resultado do processo), 

serão publicados somente no quadro de aviso da Prefeitura. 

 

31. DOS ANEXOS 
 

31.1 Constituem anexos deste instrumento convocatório/edital, dele fazendo parte integrante: 

31.1.1 – Anexo I - Termo de Referência; 

31.1.2 – Anexo II – Minuta do Contrato Administrativo; 

31.1.4 – Anexo III – Declaração de conhecimento dos ditames do instrumento 

convocatório/edital e seus anexos, em conformidade com o inciso VII do art. 4° da Lei 
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10.520/02, esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira no ato do credenciamento, sob 

pena de inabilitação da proponente licitante.  

31.1.5 – Anexo IV – Declaração do cumprimento do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, em 

observância aos ditames do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, esta declaração 

deverá ser enfeixada no envelope nº 02 – documentação habilitação, sob pena de inabilitação; 

31.1.6 – Anexo V - Declaração de inexistência de fato impeditivo para participar da presente 

licitação, esta declaração deverá ser enfeixada no envelope 02 – documentação sob pena de 

inabilitação. 

 

32. DO FORO 
 
32.1 Fica eleito o foro da Comarca de Brasília de Minas/MG, para dirimir qualquer duvida ou 
conflito acerca do presente instrumento convocatório/edital, sob renuncia de qualquer outra por 
melhor condições que venha oferecer. Qualquer dúvida decorrente do presente instrumento 
convocatório/edital será esclarecida pelo Departamento de Licitação, através do e-mail: 
licitacaopontochique2017@gmail.com ou diretamente na sede do Município no endereço sito 
Avenida Santana, 242– Centro – Ponto Chique/MG, durante o período de expediente normal da 
Administração Municipal. 
 

Prefeitura Municipal de Ponto Chique/MG, 31 de Maio de 2017. 
 
 
 

Fabianne Queiróz de Oliveira 
Pregoeira Oficial do Município 

Portaria nº 004/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacaopontochique2017@gmail.com
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 PROCESSO: 044/2017 
 PREGÃO PRESENCIAL: 033/2017 
 
SÍNTESE DO OBJETO: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA OBJETIVANDO A 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTRE OUTROS MATÉRIAS E 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS. 
 
SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
 
JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANTER AS ATIVIDADES DAS 
SECRETARIAS QUE COMPÕE A ESFERA ADMINISTRATIVA. 
 
DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
 

ITEM UNID. QTDE DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 
VALOR 

UNITARIO 
ESTIMADO 

1 UND 5 

AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 
QUENTE/FRIO COR: BRANCO; FUNÇÕES: 
AQUECER E RESFRIAR AMBIENTES; MATERIAL: 
AÇO E PLÁSTICO; FILTRO: SIM; FULL HD; 
VELOCIDADES: 4; TEMPERATURA MÁXIMA: 24° | 
MÍNIMA: 0°; CONTROLE REMOTO: SIM; 
DIRECIONADORES DE AR: SIM TIMER: SIM; 
FUNÇÃO DORMIR: SIM 
 

R$ 1.256,27 

2 UNID 6 

ARMÁRIO COM 04 DISPOSITIVO RETRATIL DE 
PASTAS SUSPENSAS COM TAMPO EM MDP 
25MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO 
MELAMINICO BP EM AMBAS AS FACES, BORDA 
FRONTAL COM PVC MAÇIÇO E RETA DE 2MM, 
LATERAIS E POSTERIOR COM FITA DE 1MM. 
RODAPÉ, SENDO QUADRO METALICO EM TUBO 
20X20 NA COR PRETA. LATERAIS, FUNDO, BASE 
DIVISÃO, PORTAS E PRATELEIRAS EM MDF 
18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO 
MELAMINICO BP EM AMBAS AS FACES, BORDAS 
APARENTES COM FITA DE PVC DE 1MM. 
DOBRADIÇAS TIPO CANECA DE 35MM E 
ABERTURA DE 94º, PUXADORES EM PVC 
MODELO , MODELO GRANADA E FECHADURA 
COMUM. COM SAPATAS REGULÁVEIS.  

R$ 536,33 
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3 UND 2 

ARMARIO DE AÇO AEREO PARA COZINHA, 
PORTAS DE AÇO, E VISOR DE VIDRO 
TEMPERADO, ESTRUTURA EM AÇO, 
TRABALHADA EM ALTO E BAIXO RELEVO, 
PUXADOR METALICO RESISTENTE, COMPOSTO 
DE ARMARIOS DE 3 PORTAS + PORTAS, DE 
CANTO.  
 

R$245,60 

4 UNID 16 

ARMARIO DE AÇO COLORIDO PARA SALA, 
TRATADOS POR PROCESSOS 
ANTICORROSIVOS, PINTADOS ATRAVES DE 
TINTA EPOXI, MEDIANTE DA TECNOLOGIA 
ELETROSTATICA, LARGURA DE 90 CM, OU DE 
120 CM, (UM METRO E VINTE CM) , 2 PORTAS 
COM 3 REFORÇOS, 1 PRATELEIRA FIXA E 3 
REGULAVEIS, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 
30 KG. OPÇÕES DE CORES:COR: GABINETE - 
CINZA/COR: PORTA - AZUL DALI, COR: 
GABINETE - CINZA/COR: PORTA - AZUL  DEL 
REY, COR: GABINETE - CINZA/COR: PORTA - 
BEGE AREIA, COR: GABINETE - CINZA/COR: 
PORTA - BRANCO, COR: GABINETE - CINZA/COR: 
PORTA - CINZA, COR: GABINETE - CINZA/COR: 
PORTA - LARANJA PICASSO, COR: GABINETE - 
CINZA/COR: PORTA - LILÁS, COR: GABINETE - 
CINZA/COR: PORTA - VERDE MIRÓ, COR: 
GABINETE - CINZA/COR: PORTA - VERMELHO. 
 

R$467,33 

5 UND 2 

BARRACA DUPLA ALGODÃO DOCE E PIPOCA, 
GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO 
COM CHAPA DE AÇO NA COR BRANCA, COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA E FAIXAS ADESIVAS 
FIXADAS NA PEÇA.  - MESA SUPERIOR EM AÇO 
INOXIDÁVEL, COM DOIS FUROS, SENDO UM DE 
48,00 CM DE DIÂMETRO E O OUTRO DE 20,5 CM 
DE DIÂMETRO, COM PELÍCULA PROTETORA 
TRANSPARENTE PARA EVITAR RISCOS NO 
TRANSPORTE, QUE DEVE SER RETIRADA NA 
PRIMEIRA MONTAGEM. - CHASSI SUPER 
REFORÇADO. - COMPARTIMENTO INTERNO 
PARA ACONDICIONAR UTENSÍLIOS DIVERSOS 
(PRATELEIRA). - FÁCIL DE MONTAR E 
DESMONTAR. - OCUPA POUCO ESPAÇO NO 
TRANSPORTE. - A MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE 
É VENDIDA SEPARADAMENTE.  ACOMPANHA: 1 
PANELA (PIPOQUEIRA) EM ALUMÍNIO COM 
MANIVELA, 1 TOLDO EM XP 500 TOTALMENTE 

R$ 1.322,83 
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DESMONTÁVEL, MEDIDAS: 1,30(L) X 0,80(A) X 
0,54(P) ALTURA TOTAL ATÉ A PONTA DO TOLDO: 
2,00M  
 

6 UND 3 

BATEDEIRA DE ACORDO COM  A PORTARIA DO 
IMETRO, COM STANDMIXER PROFISSIONAL 
COR VERMELHO, TIGELA INOX, BATEDOR 
GANCHO, BATEDOR FUET, BATEDOR PÁ PLANA, 
PROTETOR ANTI RESPINGO, COM O MÍNIMO 5 
LITROS, 10 VELOCIDADES, POTENCIA MINIMA 
500W.  
 

R$ 2.899,27 

7 UND 1 

BETONEIRA 150 LITROS, ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: CAPACIDADE DO TAMBOR: 150 
LITROS; CAPACIDADE DE MISTURA: 85 LITROS; 
NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 20; 
PRODUÇÃO HORÁRIA APROXIMADA: 1,7M³; 
ROTAÇÃO DO TAMBOR: 34RPM; POTÊNCIA DO 
MOTOR: 0,33CV IV POLOS; TENSÃO: 220V – 
MONOFÁSICA; FREQUÊNCIA: 60HZ; 
TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO “V”: 3L-290 3 
  

R$1.464,76 

8 UNID 10 
CABO PARA IMPRESSORA USB 2,0MTS  
 

R$12,33 

9 CX 10 
CABO DE REDE UTP CAT 5E CX C/ 305 MTS  
 

R$207,63 

10 ROLO 5 

CABO PAR TRANÇADO CAT ROLO COM 100 MTS, 
ISOLAÇÃO: TERMOPLASTICA (DUPLA CAPA) E 
BLINDADO, TIPO DE CABO: 4 PARES DE CABO 
TRANSAÇODOS (08 VIAS), CCA (ALUMINIO 
ACOBREADO, FTD BLINDADO, DIAMETRO DOS 
CONDUTORES: 0,50 MM (AWG24).  
 

R$65,60 

11 UNID 20 

CADEIRA FIXA ASSENTO PRETA ESTRUTURA 
ÉPOXI PRETO, CONFECCIONADA EM 
ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI NA 
COR PRETA E ASSENTO EM POLICARBONATO 
NA COR PRETO, TORNANDO-AS RESISTENTE A 
CHUVA, AO SOL E À EXPOSIÇÃO AO TEMPO.  
DIMENSÕES: ALTURA: 78 CM LARGURA: 42 CM 
PROFUNDIDADE: 40 CM ASSENTO X CHÃO: 41 
CM  
 

R$72,93 

12 UND 10 
COLCHAO PARA BERÇO TAMANHO 0.60 CM DE 
LARGURA, 1.30 CM DE COMPRIMENTO E 0.12 CM 
DE ALTURA, NA DENSIDADE 23, ANTI-REFLUXO. 

R$111,96 
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13 PCTE 5 
CONECTOR RJ 45 PACOTE COM 100 UNID 
 

R$20,63 

14 UNID 1 

DESKTOP SERVIDOR, HARDWARE; 
PROCESSADOR: I7 4790K OU INTEL XEON E5-
1620 • RAM: 8GB (PARA TER UMA BOA 
RESPOSTA DE TRABALHO) • HD: 500GB (PARA 
SALVAR BKPS E ARQUIVOS NECESSÁRIOS) 
•SSD: 120G (PARA TER UMA MELHOR 
PERFORMANCE DO SO)  SOFTWARE. SISTEMA 
OPERACIONAL: WINDOWS SERVER 2012 (OU 
2008) R2 X64 BITS STANDARD. JAVA: ÚLTIMA 
VERSÃO DISPONÍVEL.  TEAMVIEWER: 
VERSÃO 11.  GOOGLE CHROME; POSTGRESQL 
9.4; ACROBAT READER; MICROSOFT 
OFFICE (2013 OU 2016) HARDWARE •  UM 
NOBREAK COMPATÍVEL COM AS 
CONFIGURAÇÕES DO DESKTOP INCLUSO. 
 

R$9.862,67 

15 UND 4 

FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR/SECO, 
ANTIADERENTE, VOLTAGEM 110V, POTENCIA: 
1400W.  
 

R$75,97 

16 UNID 2 

FOGÃO 04 BOCAS DE PISO NA COR BRANCA. 
TIPO DE FOGÃO PISO MATERIAL- PUXADOR - 
EM TERMOPLÁSTICO; - TAMPA - EM VIDRO 
TEMPERADO. QUANTIDADE DE BOCAS 4; TIPO 
DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES NORMAIS 
E 02 FAMÍLIA; - POTÊNCIA DO QUEIMADOR 
RAMAL – 1,67 KW.- POTÊNCIA DO QUEIMADOR 
FAMÍLIA – 1,92 KW.- POTÊNCIA DO QUEIMADOR 
FORNO – 2,00 KW.TIPO DE CHAMA NORMAL 
TIPO DE ACENDIMENTO MANUAL RECURSOS 
ACENDEDORES NÃO. GRADES 
 DUPLAS (NA MESA). VÁLVULA DE 
SEGURANÇA SIM VÁLVULA DE SEGURANÇA 
NO FORNO. LUZ INDICADORA  NÃO SISTEMA 
ANTIDERRAMAMENTO NÃO 
CARACTERÍSTICAS DO FORNO: FORNO DUPLO 
NÃO CAPACIDADE 46 LITROS. 
TEMPERATURA - MÍNIMA 200°C E MÁXIMA 
280°C. PRATELEIRAS 01 GRADE COM 03 
REGULAGENS DE ALTURA. AUTOLIMPANTE: SIM 
MINI FORNO ELÉTRICO: NÃO ; GRILL: NÃO 
VAPOR:  NÃO; DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO: NÃO; TIMER: NÃO; PORTA E 
VIDRO INTERNO DO FORNO REMOVÍVEIS: NÃO 
PORTA VIDRO  DUPLO  FRIA NÃO 

R$ 339,63 
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LARGURA 48,3 CM. ALTURA 85,3 CM. 
PROFUNDIDADE 57 CM. 
 

17 UNID 2 

FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO NA 
COR PRETA TIPO DE FOGÃOINDUSTRIALDE 
PISO. QUANTIDADE DE BOCAS 4 MATERIAL 
PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, 
COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO 
FUNDIDO.TIPO DE QUEIMADORES- 02 SIMPLES 
DE BAIXA PRESSÃO;- 02 DUPLOS DE BAIXA 
PRESSÃO.TIPO DE CHAMA SIMPLES TIPO DE 
ACENDIMENTO MANUAL RECURSOS GRADES 
REMOVÍVEIS BOTÕES FIXOS. SISTEMA 
ANTIDERRAMAMENTO: SIM; BANDEJA 
REMOVÍVEL COLETORA DE RESÍDUOS. 
CARACTERÍSTICAS DO FORNO CAPACIDADE 84 
LITROS. TEMPERATURA 140º À 220º. 
PRATELEIRAS 02 FIXAS COM UMA GRADE 
REMOVÍVEL E DESLIZANTE. INJETOR DE GÁS 
HORIZONTAL SIMPÉS 04 PÉS. TIPO DE GÁS GLP 
ALIMENTAÇÃO PRESSÃO DO GÁS 5 KG/H. 
 

R$ 929,66 

18 UNID 3 

FOGÃO INDUSTRIAL, COM 06 BOCAS, DIÂMETRO 
DE 120MM PINTADOS NA COR PRETA; 
ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES 
DE FERRO FUNDIDO; MESA DE AÇO DE 
CARBONO, PERFIL U DE 6CM PINTADA NA COR 
PRETA FOSCA; TREMPE DE FERRO FUNDIDO 
30X30CM, PINTADA NA COR PRETA;BANDEJA 
COLETORA DE RESÍDUOS ABAIXO DOS 
QUEIMADORES; REGISTRO DE GÁS COM 
MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO; 
FORNO EM ESMALTE PRETO LIMPA 
FÁCIL;VOLUME DO FORNO 109 LITROS; PORTA 
DO FORNO EM VIDRO PANORÂMICO COM 
SERIGRAFIANA COR PRETA; PUXADOR 
ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO; 
TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO 
FORNO; 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL E 
REGULÁVEL NO FORNO; 4 PÉS FIXOS; ENTRADA 
DO GÁS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE; 
MESA, BANDEJA E CORPO DO FOGÃO, PINTADIS 
EM TINTA EPÓXI. POSSUI 6 QUEIMADORES, 
DIÂMETRO DE 120MM PINTADOS NA COR 
PRETA; ESPALHADORES E BASES DOS 
QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO; MESA DE 
AÇO DE CARBONO, PERFIL U DE 6CM PINTADA 

R$1.763,30 
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NA COR PRETA FOSCA; TREMPE DE FERRO 
FUNDIDO 30X30CM, PINTADA NA COR PRETA; 
BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS ABAIXO 
DOS QUEIMADORES; REGISTRO DE GÁS COM 
MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO; 
FORNO EM ESMALTE PRETO LIMPA FÁCIL; 
VOLUME DO FORNO 109 LITROS; PORTA DO 
FORNO EM VIDRO PANORÂMICO COM 
SERIGRAFIANA COR PRETA; PUXADOR 
ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO; 
TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO 
FORNO; 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL E 
REGULÁVEL NO FORNO; 4 PÉS FIXOS; ENTRADA 
DO GÁS LADO DIREITO VISTO DE FRENTE; 
MESA, BANDEJA E CORPO DO FOGÃO, PINTADIS 
EM TINTA EPÓXI. 
 

19 UNID 3 

FORNO DE CÂMARA E BANHO MARIA 
ACOPLADOS O TAMANHO DAS BOCAS SERPA 
DE 30X30CM, 6 BOCAS E 3 QUEIMADORES 
SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ 
CHAPAS OU BANHO MARIA E C/ FORNOS. 
MEDIDA TOTAL 52X090X080 
 

R$1.653,84 

20 UNID 2 

FREEZER HORIZONTAL 419L DA420 DUPLA 
AÇÃO BRANCO 220V CAPACIDADE DE 
AMAZENAMENTO: GARRAFA 290ML:526. 
GARRAFA 600ML:306. PET 600ML 306. PET 1 
LITRO:194. PET 1,5 LITRO:132. PET 2 LITROS:108. 
LATA 350ML:776. CAPACIDADE BRUTA:419 
LITROS. CAPACIDADE LÍQUIDA:419 LITROS. 
FAIXA DE OPERAÇÃO (DUPLA AÇÃO): FUNÇÃO 
REFRIGERADA:2°C A 8°C. FUNÇÃO FREEZER -
18°C A -22°C. DOMENSÕES APROXIMADA DO 
PRODUTO (EXTERNA):94,4X133,1X69CM 
(AXLXP). DOMENSÕES APROXIMADA DO 
PRODUTO (INTERNA):71,5X122,2X51,5CM 
(AXLXP). PESO APROX 
 

R$2.678,63 

21 UNID 1 

GERADOR DE ENERGIA A DIESEL SILENCIADO 6 
KVA MONOFÁSICO PARTIDA ELÉTRICA, 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOBRE O 
PRODUTO NOME PRODUTO: GERADOR DE 
ENERGIA A DIESEL SILENCIADO 6 KVA 
MONOFÁSICO PARTIDA ELÉTRICA - ND7100ES, 
EAN: 7899646104820 DOWNLOAD MANUAL:
 SIM (BAIXAR MANUAL) VÍDEO DO 

R$ 6.190,74 
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PRODUTO: SIM (VER VÍDEO) DESCRIÇÕES 
TÉCNICAS:  TIPO DE GERADOR: SILENCIADO 
FASE: MONOFÁSICO POTÊNCIA NOMINAL: 5.5 
KVA POTÊNCIA MÁXIMA: 6 KVA TENSÃO DE 
SAÍDA: 110/220 V REGULADOR DE VOLTAGEM: 
AVR FREQUÊNCIA: 60 HZ CORRENTE 
NOMINAL: 25 A CARREGADOR DE BATERIA: 
12 V / 8,3ª ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR TIPO 
DO MOTOR: 4 TEMPOS, 1 CILINDRO, 
REFRIGERADO A AR POTÊNCIA: 10 HP / 
3600RPM CILINDRADA: 418CC PARTIDA: 
ELÉTRICA COMBUSTÍVEL: DIESEL 
CAPACIDADE DO TANQUE: 15 LITROS 
CAPACIDADE DO ÓLEO DO CÁRTER: 1.65 
LITROS AUTONOMIA (50% DA CARGA): 12H 
ALERTA DE NÍVEL DE ÓLEO: SIM SISTEMA DE 
ACIONAMENTO: AUTO EXCITAÇÃO NÍVEL 
DE RUÍDO: 70 DB  
 

22 UNID 2 
HD EXTERNO 500 GIGA BYTES  
 

R$369,93 

23 UNID 1 
IDENTIFICADOR DE CABO DE REDE  
 

R$36,70 

24 UNID 3 

INFLADOR DE BALÕES OU BEXIGAS 4 BICOS 
USO PROFISSIONAL (COMPRESSOR) CABO DE 
ENERGIA, 04 BICOS ROSQUEÁVEIS E COM 
PROTEÇÃO- TOUCH ON (A BOMBA LIGA 
QUANDO ENCOSTA A BEXIGA E DESLIGA 
QUANDO TIRA), POTENTE,BIVOLTS  
 

R$511,05 

25 UNID 1 

MÁQUINA DE COSTURA INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS: COR BRANCA; MODELO JX-4035; 
TIPO ELETRÔNICO; PORTÁTIL SIM; MATERIAL 
PLÁSTICO E METAL. CERTIFICAÇÃO DO 
INMETRO; OCP 0004. RECURSOS BOBINA. COM: 
PREGA ZÍPER, PREGA BOTÃO, CORTADOR DE 
LINHA, CASEADOR AUTOMÁTICO, REGULADOR 
DA TENSÃO DO FIO, ENCHE BOBINA, ISOLADOR 
DOS DENTES, OVERLOQUE INCLINADO, 
COSTURA COM AGULHA DUPLA, LUZ 
INDICADORA. VELOCIDADE700 RPM. 
ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS, PESO APROXIMADO 
6,5 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 39 
CM, ALTURA 30 CM, PROFUNDIDADE 19 CM. 
ITENS INCLUSOS:- 01 MÁQUINA DE COSTURA; - 
CALÇADOR PARA CASEAR;- CHAVE DE FENDA;- 

R$782,93 
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ABRIDOR DE CASAS E PINCEL PARA LIMPEZA;- 
ÓLEO LUBRIFICANTE;- AGULHAS;- BOBINAS;- 
GUIA DE COSTURA;- ISOLADOR DE DENTE;- 
CALCADOR DE USO GERAL (JÁ ANEXADO NA 
MÁQUINA);- CALCADOR PARA ZÍPER;- 01 
EXCLUSIVO DVD. 
 

26 UNID 2 

MESA DE REUNIÃO OVAL COM PVC FLEXÍVEL E 
200 X 90, COM ESTRUTURA, MATERIAL: 
ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TAMPO EM 
MDF E LATERAIS COM PVC FLEXÍVEL. ALTURA: 
74 CM. LARGURA: 200 CM. PROFUNDIDADE: 90 
CM.  
 

R$427,90 

27 UNID 2 

MINI RACK PAREDE PADRÃO 19 7U X 370MM 
PRETO REDE LAN UTP +NF ESTRUTURA 
MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDO 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 
(#20, ESPESSURA 0,91 MM). LATERAIS 
VENTILADAS REMOVIVEIS EM CHAPA DE AÇO 
SAE 1020, PORTA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 
COM VISOR EM ACRILICO E FECHADURA COM 
CHAVE. POSSUI DUAS REGUAS DE PLANO PARA 
MONTAGEM REGULAVEIS NA PROFUNDIDADE 
SENDO ESTAS CONFECCIONADAS EM CHAPA 
DE AÇO SAE 1020 COM FURAÇÕES QUADRADAS 
PARA PORCA GAIOLA. O PRODUTO E 
ESTAMPADO, DOBRADO, SOLDADO, 
ELETROZINCADO E PINTADO EM EPOXI-PO 
PRETO. DIMENSÕES EXTERNO: ALTURA: 34 CM 
LARGURA: 56CM PROF: 37CM. 
 

R$221,13 

28 UNID 1 

MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE 
MULTIFUNCIONAL DE ALTA PRODUTIVIDADE 
DESENVOLVIDA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE EMPRESAS COM GRANDE 
DEMANDA DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS. SISTEMAS OPERACIONAIS 
COMPATÍVEIS: MAC OS X , WINDOWS 7 , 
WINDOWS VISTA , WINDOWS XP, LINUX, 
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER 
VELOCIDADE MAX DE IMPRESSÃO: 53 PPM 
IMPRESSÃO COLORIDA: NÃO IMPRESSÃO 
FRENTE E VERSO: SIM CAPACIDADE MÁXIMA DE 
IMPRESSÃO MENSAL (PAGS/MÊS): 300000 
CAPACIDADE RECOMENDADA MENSAL 
(PAGS/MÊS): 15000 RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 

R$2.313,26 
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IMPRESSÃO: 1200X600 DPI, TAMANHO DE 
PAPEL: A4 210 X 297 MM, A5 148 X 210 MM , A6 
105 × 148 MM, CARTA 215 X 279 MM, ENVELOPE, 
EXECUTIVO 184 X 266 MM, OFÍCIO 216 X 356 MM 
GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: NÃO 
GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL (BANDEJA 
MULTIUSO): NÃO CAPACIDADE BANDEJA 
DE ENTRADA: 520 FOLHAS CAPACIDADE 
BANDEJA DE SAÍDA: 500 FOLHAS CAPACIDADE 
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 100 FOLHAS 
CAPACIDADE BANDEJA MULTIUSO: 100 FOLHAS,  
DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA: AMPLIAÇÃO E 
REDUÇÃO: 400% - 25% CÓPIA FRENTE E 
VERSO: SIM TAMANHO MÁXIMO PARA CÓPIA: 
OFÍCIO,  ITENS INCLUSOS: CD INSTALAÇÃO C/ 
MANUAL , CILINDRO , GUIA RÁPIDO DE 
INSTALAÇÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO,   
 

29 UNID 2 

NOTEBOOK  INTEL CORE I5 - 6GB 1TB LED 15,6" 
FULL HD WINDOWS 10 PROCESSADOR MODELO 
INTEL® CORE™ I5 5ª GERAÇÃO I5 Z200U. 
VELOCIDADE 2.2 GHZ ATÉ 2.7 GHZ.MEMÓRIA 
CACHE 3 MB L3 CACHE.TELA TIPO DE MONITOR 
LED POLEGADAS 15,6 " RESOLUÇÃO FULL 
HD 1920 X 1080 FORMATO DE TELA 
WIDESCREEN 16:9 ANTIRREFLEXIVA. MEMÓRIA 
CAPACIDADE 6 GB BARRAMENTO DA 
MEMÓRIA DDR3L. CLOCK DA MEMÓRIA 1600 
MHZ. HDD CAPACIDADE 1 TB VELOCIDADE 
DE ROTAÇÃO HD 5400 RPM. SISTEMA 
OPERACIONAL MODELO WINDOWS 10
 VERSÃO HOME. CONEXÃO HDMI 
SIM BLUETOOTH 4.0 TIPO DE TECLADO 
PORTUGUÊS-BR; TECLADO NUMÉRICO 
INTEGRADO. TOUCHPAD SIM, COM SUPORTE 
À FUNÇÃO MULTI-TOQUES. WEB CAM VGA 
PLACA DE REDE SIM10/100 LAN. PLACA 
WIRELESS SIM 802.11 B/G/N 1X1. PLACA DE 
VÍDEO TIPO INTEGRADA MODELO INTEL® 
HD GRAPHICS 5500. SOM HD (HIGH DEFINITION) 
AUDIO; SOUNDALIVE™; 3W ESTÉREO (1.5W X 2). 
ALIMENTAÇÃO NOTEBOOK/ULTRABOOK 
BATERIA RECARREGÁVEL. FONTE BIVOLT. 
BATERIA TIPO 3 CÉLULAS (43WH).CONEXÕES1 X 
USB 3.0; 2 X USB 2.0;SAÍDA FONE-DE-OUVIDO; 
ENTRADA P/ MICROFONE; HDMI;RJ-45. PESO 
APROXIMADO PESO DO PRODUTO 1.98 KG. 

R$2.325,96 
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PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 2.7 
KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 37,5 
CM. ALTURA 2,5 CM. PROFUNDIDADE 24,8 
CM. ITENS INCLUSOS - 01 NOTEBOOK;- 01 
FONTE ADAPTADORA;- GUIA DE USUÁRIO;- 
CERTIFICADO DE GARANTIA. 
 

30 UNID 150 

POLTRONA BRANCA, RESISTENTE A RAIOS 
SOLARES, EM MATERIAL POLIPROPILENO, 
DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DO 
PRODUTO79X57X54 CM (CXLXP), PESO 
SUPORTADO ATÉ 140KG  
 

R$43,86 

31 UNID 2 

RACK PAREDE 5X470 BEGE. MEDIDAS: 28,5 
CENT. ALTURA X55 CENT. LARGURA X47 CENT. 
PROFUNDIDADE.  
 

R$179,63 

32 UNID 1 

ROTEADOR VPN BROADBAND GIGABIT 
SAFESTREAM TI-R600VPN  -1X PORTA GIGABIT 
WAN, - 4X PORTAS GIGABIT LAN FORNECEM 
CONECTIVIDADE DE ALTA VELOCIDADE A CABO. 
SUPORTA PROTOCOLOS VPN IP SEC/ PPTP 
COM ATÉ 20 TÚNEIS VPN PPTP SÃO 
SUPORTADOS SIMULTANEAMENTE. FIREWALL 
SPI E DEFESA DOS PROTEGEM SUA REDE 
CONTRA OS ATAQUES MAIS CONHECIDOS PELA 
INTERNET. PROTEÇÃO PROFICIONAL CONTRA 
RAIOS DE 4KV MATÉM O SEU INVESTIMENTO 
SEGURO 
 

R$707,60 

33 UNID 1 

SCANNER PROFISSIONAL PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS- DIGITALIZAÇÃO FRENTE E 
VERSO EM UMA ÚNICA PASSAGEM- 
VELOCIDADE DA DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 60 
PÁGINAS POR MINUTO (PPM) E 120 IMAGENS 
POR MINUTO (IPM)- DIGITALIZAR OUTROS TIPOS 
DE DOCUMENTOS: FINOS, GROSSOS, 
ESPESSOS, DOCUMENTOS LONGOS E 
CARTÕES DE PLÁSTICOS- RECONHECIMENTO 
ÓTICO DE CARACTERES (OCR) QUE AJUDA A 
CRIAR INFORMAÇÕES PESQUISÁVEIS E 
EDITÁVEIS - SOFTWARE KOFAX VIRTUAL 
RESCAN (VRS) ELITE, REDUZ O TEMPO 
ENVOLVIDO NA PREPARAÇÃO MANUAL DOS 
DOCUMENTOS E MELHORA AS IMAGENS- 
SOFTWARE NUANCE ECOPY PDF PRO OFFICE 

R$1.765,67 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE 
Estado de Minas Gerais 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Santana, 242 - Centro - CEP: 39.328-000 

Telefax: (38) 3624-9120/3624-9108 
pmchique@yahoo.com 

 

PARA CRIAR, EDITAR, CONVERTER E 
COMPARTILHAR ARQUIVOS EM PDFS- 
SOFTWARE CANON CAPTUREON TOUCH E 
CANON CAPTURE PERFECT, FACILITANDO O 
COMPARTILHAMENTO ENTRE USUÁRIOS 
WINDOWS E MAC ESPECIFICAÇÃO DO 
PRODUTO • SENSOR DE LEITURA: SENSOR DE 1 
LINHA CMOS CIS• RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI• 
FONTE DE LUZ: LED RGB• MODO DE LEITURA: 
FRENTE E VERSO EM UMA ÚNICA PASSAGEM• 
INTERFACE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE• 
REQUERIMENTO DE ENERGIA: AC 120 (60 HZ)• 
CONSUMO DE ENERGIA DIGITALIZANDO: 27 W 
OU MENOS• CONSUMO DE ENERGIA MODO DE 
HIBERNAÇÃO: 1,8 W• CUMPRIMENTOS 
AMBIENTAIS: ROHS E ENERGY STAR• 
VELOCIDADE DE LEITURA1 (A4, RETRATO) P&B 
E ESCALA DE CINZA: 200 DPI – 60PPM E 300 DPI 
- 120 IPM• VELOCIDADE DE LEITURA1 (A4, 
RETRATO) COR: 200 DPI - 60 PPM /120 IPM E 300 
DPI - 40 PPM /80 IPM• INTERFACE: USB 2.0• 
SISTEMAS COMPATÍVEIS: WINDOWS XP 
PROFESSIONAL (32-BIT / 64-BIT), WINDOWS XP 
HOME (32-BIT), WINDOWS VISTA (32-BIT / 64-
BIT), WINDOWS 7 (32-BIT / 64 BIT), MAC OS 
10.7.5, MAC OS 10.8.5, MAC OS 10.9.1• CICLO DE 
TRABALHO DIÁRIO SUGERIDO: 7.000 
DIGITALIZAÇÕES POR DIA DOCUMENTOS • 
LARGURA: 54 - 216 MM• COMPRIMENTO: 50,8 - 
356 MM• ESPESSURA: 27 - 209 G/M² (0,04 - 0,25)• 
DIGITALIZAÇÃO DE CARTÃO: LARGURA 53,9 MM/ 
COMPRIMENTO 85,5 MM• ESPESSURA: 0,76 MM 
(SUPORTE PARA CARTÕES COM RELEVO)• 
CARTÃO DE VISITA: 50,8 X 55 MM OU SUPERIOR 
(ESPESSURA 380 G/M² 0,45 MM OU MENOS)• 
MODO DE DOCUMENTO LONGO: 3.000 MM MÁX.• 
SEPARAÇÃO DE PAPEL: MÉTODO DE ROLO DE 
ATRASO (ROLO SEPARADOR DE REVERSÃO)• 
CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 60 FOLHAS 
(80G/M²) SAÍDA • RESOLUÇÃO: 150 X 150 DPI ATÉ 
600 X 600 DPI• MODO: PRETO E BRANCO, 
DIFUSÃO DE ERRO, MELHORAMENTO 
AVANÇADO DE TEXTO, MELHORAMENTO 
AVANÇADO DE TEXTO II, ESCALA DE CINZA DE 8 
BITS (256 NÍVEIS), COR DE 24 BITS, DETECÇÃO 
AUTOMÁTICA DE COR FUNÇÕES ESPECIAIS- 
CORREÇÃO DE DESVIO- CORREÇÃO DE COR 
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TRI-DIMENSIONAL- ELIMINAÇÃO DE COR (RGB)- 
MELHORAMENTO DE COR (RGB)- CORREÇÃO 
DE SOMBRA- DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE COR- 
CURVA GAMA PREDEFINIDA- IGNORAR PÁGINA 
EM BRANCO- MULTISTREAM- DEFINIÇÃO DE 
ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO- MODO FOLIO- 
APERFEIÇOAMENTO DE EXTREMIDADES- 
CÓDIGO PATCH- PREPARAÇÃO DE CONTRASTE- 
REDUÇÃO DE MOIRÉ- ADICIONAR MODO DE 
MARGEM PRETA- DESLOCAMENTO DE COR- 
DEFINIÇÃO DE RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA- 
ELIMINAÇÃO DE COR- SUAVIZAÇÃO DE FUNDO- 
CORTAR SOMBRA- TENTAR NOVAMENTE 
SEPARAÇÃO- MODO DE PAPEL FINO- 
LIBERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DUPLA- 
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO TAMANHO DE 
PÁGINA- ESTICAR AJUSTAMENTO DA DIREÇÃO 
DE SUB-DIGITALIZAÇÃO- EVITAR SANGRADO 
EXTRA / REMOVER FUNDO- DETECÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO DUPLA (SENSOR 
ULTRASSÔNICO / POR COMPRIMENTO) 
SOFTWARE INCLUSOS – WINDOWS OS- KOFAX 
VIRTUAL RESCAN (VRS) ELITE- NUANCE ECOPY 
PDF PRO OFFICE- CANON CAPTUREON TOUCH- 
CANON CAPTURE PERFECT- CONTROLADOR 
ISIS/TWAIN (WINDOWS XP PRO / XP HOME / 
VISTA / 7) DIMENSÕES E PESOBANDEJA 
FECHADA (L X P X A): 280 X 172 X 178 MM 
BANDEJA ABERTA (L X P X A):: 280 X 606 X 366,4 
MM3,2 KG 
 

34 UNID 1 
SERRA COPO DIAMANTADA 25MM  PARA 
CONCRETO MACIÇO  
 

R$53,22 

35 UNID 1 
SERRA COPO DIAMANTADA 50MM COM HASTE 
PARA CONCRETO MACIÇO  
 

R$89,53 

36 UN 10 
SWITCH 08 PORTAS  
 

R$59,01 

37 UNID 5 

SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000, 1000 BMPS 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO RECURSOS DO HARDWARE 
PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I, IEEE 
802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3X INTERFACE 
16 PORTAS RJ45 COM AUTO NEGOCIAÇÃO 
10/100/1000 MBPS (AUTO MDI / MDIX) REDE DE 

R$1.213,90 
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MÍDIA 10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 
(MÁXIMO 100M) EIA/TIA-568 100Ù STP (MÁXIMO 
100M) 100BASE-TX: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E 
(MÁXIMO 100M) EIA/TIA-568 100Ù STP (MÁXIMO 
100M) 1000BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E 
CABLE (MAXIMUM 100M) CAPACITADE DE 
COMUTAÇÃO 32GBPS FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
EXTERNA 100-240V CA, 50/60HZ FAN QUANTITY 
FANLESS FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100-240VAC, 
50/60HZ DIMENSÕES (L X C X A) 11.6*7.1*1.7 
POL. (294*180*44 MM) CONSUMO DE ENERGIA 
MAXIMUM: 13.3W (220V/50HZ) DESEMPENHO 
SWITCHING CAPACITY 32GBPS TABELA DE MAC 
ADDRESS 8K TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE 
PACOTES 23.8MPPS JUMBO FRAME 10KB 
GREEN TECHNOLOGY INNOVATIVE ENERGY-
EFFICIENT TECHNOLOGY SAVES POWER UP TO 
15% TRANSFER METHOD STORE-AND-
FORWARD RECURSOS DO SOFTWARE MÉTODO 
DE TRANSFERÊNCIA ARMAZENA E ENCAMINHA 
FUNÇÕES AVANÇADAS CONTROLE DE FLUXO 
802.3X, BACK PRESSURE AUTO UPLINK EM 
CADA PORTA OUTROS CERTIFICAÇÃO FCC, CE, 
ROHS CONTEÚDO DO PACOTE SWITCH GIGABIT 
DE 16 PORTAS CABO DE ALIMENTAÇÃO GUIA 
DO USUÁRIO REQUISITOS DO SISTEMA 
MICROSOFT® WINDOWS® XP, VISTA™ OU 
WINDOWS 7, MAC® OS, NETWARE®, UNIX® OU 
LINUX. AMBIENTE TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO: 0? ~ 40? (32? ~ 104?); 
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40? ~ 
70? (-40? ~ 158?); UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% 
~ 90% SEM CONDENSAÇÃO; UMIDADE DE 
ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM 
CONDENSAÇÃO. 
 

38 UNID 5 

SWITCH GIGA 24 PORT 10/100+2 PORTAS 
GIGABIT POSSUI TAMBÉM A FUNÇÃO 
QUALIDADE DE SERVIÇO (QOS) PARA 
GARANTIA DE QUALIDADE DO TRÁFEGO DE 
PACOTES, PRIORIZANDO APLICAÇÕES DE 
DADOS, VOZ, VÍDEO E CONTROLE DE BANDA. 
GABINETE PARA MESA OU RACK 19´´ COM 1U 
DE ALTURA PADRÕES: IEEE 802.3 - 10BASE-T 
IEEE 802.3U - 100BASE-TX IEEE802.3X - FULL 
DUPLEX EAMP FLOW CONTROL IEEE802.3AB - 
1000BASE-T IEEE802.1P - PRIORITY QUEUEING 

R$591,30 
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(COS) PROTOCOLO: CSMA/CD TAXA DE 
TRANSFERÊNCIA: ETHERNET: 10 MBPS (HALF 
DUPLEX), 20 MBPS (FULL DUPLEX) FAST 
ETHERNET: 100 MBPS (HALF DUPLEX), 200 
MBPS (FULL DUPLEX) GIGABIT ETHERNET: 2000 
MBPS (FULL DUPLEX) BUFFER DE MEMÓRIA: 2,5 
MB TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 
8 K CHIPSET REALTEK® (CONTROLADOR DAS 
24 PORTAS FAST) CHIPSETVITESSE® 
(CONTROLADOR DAS 2 PORTAS GIGA) 
QUANTIDADE DE PORTAS: 24 PORTAS 10/100 
MBPS + 2 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM 
NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA 
EM TODAS AS PORTAS AUTO MDI/MDI-X: 
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO 
(NORMAL/CROSSOVER) LEDS: ALIMENTAÇÃO 
(POWER), ATIVIDADE POR PORTA E INDICAÇÃO 
DE VELOCIDADE DE CONEXÃO MÉTODO DE 
TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENVIA (STORE 
AND FORWARD) APRENDIZADO DE ENDEREÇOS 
MAC: APRENDIZADO E ATUALIZAÇÃO 
AUTOMÁTICA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 
INTERNA AUTOMÁTICA, ENTRADA: 100-240 
VCA/50-60 HZ/0,6 A DIMENSÕES 440 X 180 X 44 
MM - PADRÃO EIA 19´´ COM 1U DE ALTURA. 
 

39 UNID 3 

TELEVISÃO 40" TAMANHO DA TELA 
(POLEGADAS): 40 RESOLUÇÃO: 1920X1080 FII 
(FULL HD) CONVERSOR DE SINAL DIGITAL 
INTEGRADO, FORMATO DA TELA 16 9, ÂNGULO 
DE VISUALIZAÇÃO (H/V): 178(89/89) POTÊNCIA 
DE ÁUDIO (RMS) 8W+8W, RECURSOS DE VÍDEO: 
MOTIONFLOW XR 120, 24P TRUE CINEMA, LIVE 
COLOUR TECHNOLOGY, ADVANCED CONTRAST 
ENHANCER, RECURSOS DE ÁUDIO: DOLBY 
DIGITAL, OUTRAS FUNÇÕES: CLOSED CAPTION; 
SLEEP TIMER; RELÓGIO; RETORNO AO ULTIMO 
CANAL; SAP; CANAIS FAVORITOS; FUNÇÃO 
NOMEAR CANAIS; CONEXÕES: USB; ENTRADA 
DE ÁUDIO ANALÓGICA; SAÍDA/FONE DE OUVIDO 
(1-HÍDRIDO); ENTRADA FR: 2; VÍDEO 
COMPOSTO/COMPONETE (1-HÍDRIDO); HDMI: (2, 
DAS QUAIS 1 MHL). IDIOMAS 
PORTUGUÊS/INGLES/ESPANHOL. COR PRETO, 
CONSUMO: LIGADO 76W; STAND BY: 
127:0.4W/220V:0.5W. PESO:COM BASE> 7KG; 
SEM A BASE 6,7KG, DIMENSÕES EM (LXAXP): 

R$1.959,33 
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COM A BASE 92,4X57,3X18,4CM; SEM A BASE: 
92,4X55,1X7,7CM. GARANTIA DE 1 ANO.  
  

40 UND 1 
TESTADOR PARA FONTE DE COMPUTADOR 48 
PINOS  
 

R$29,43 

 
Atenção, Proponentes Licitantes: 
 
Os valores descritos no quadro acima é o valor máximo em que o Município se limita a pagar 
pelos itens. 
 
ACEITE E RECEBIMENTO DOS OBJETOS 
 
Feita à solicitação pelo setor de compras, o licitante terá o prazo de até 05 (cinco) dias para sua 

entrega no Almoxarifado da Prefeitura Municipal. 

 

A Adjudicatária deverá entregar os insumos nas mesmas quantidades definida na ordem de 
compra, de uma única vez, onde não será aceita entregas parciais de uma ordem de compra, 
sujeitando a Adjudicatária em penalidades legais por descumprimento da obrigação. 
 

Os objetos deverão ser entregues devidamente acondicionados e em perfeitas condições de 

utilização. 

 

A embalagem de transporte deverá ser feita com condições que mantenha a qualidade, 
segurança e higienização dos produtos/insumos. 
 
Constatadas irregularidades no objeto, o Contratante poderá se disser respeito à qualidade ou 
quantidade, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 
Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado; 
 
Por ocasião da entrega do objeto a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, 

o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor responsável pelo 

recebimento. 

 

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

data do recebimento da Nota Fiscal dos objetos verificado o atendimento integral da qualidade e 

das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado 

pelo servidor responsável. 
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DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
As despesas da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias 
referentes ao exercício econômico-financeiro de 2017, sendo facultado à administração modificá-
la unilateralmente quando assim lhe convier. 
 
03.01.01.04.122.0002.2021.33903000 – Material de Consumo – Ficha 105 
03.01.01.04.122.0002.3011.44905200 – Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 109 
03.01.02.04.122.0018.3017.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 150 
05.01.01.10.122.0002.2057.33903000 - Material de Consumo – Ficha 316 
05.01.01.10.122.0002.3036.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 325,326,327 
05.01.02.10.301.0010.2061.33903000 - Material de Consumo – Ficha 339, 340 
05.01.02.10.301.0010.3037.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 348,349,350 
05.01.02.10.301.0014.2063.33903000 - Material de Consumo – Ficha 378,379 
05.01.02.10.301.0014.2065.33903000 - Material de Consumo – Ficha 412,413,414,415,416 
05.01.02.10.301.0014.3042.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 448,449,450 
05.01.02.10.301.0014.3043.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 451,453,454 
05.01.04.10.304.0016.2072.33903000 - Material de Consumo – Ficha 497,498 
05.01.04.10.304.0016.3048.44905200 – Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 506,509 
06.01.02.12.365.0024.2082.33903000 - Material de Consumo – Ficha 605 
06.01.02.12.365.0024.3058.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 621,624,625 
06.01.03.12.361.0020.2090.33903000 - Material de Consumo – Ficha 674,677,678 
06.01.03.12.361.0020.3063.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 698,700,701 
07.01.01.15.122.0002.2103.33903000 - Material de Consumo – Ficha 782 
07.01.01.15.122.0002.3066.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 787 
07.03.01.15.452.0028.2108.33903000 - Material de Consumo – Ficha 824 
07.03.01.15.452.0028.3074.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 827 
08.01.01.20.122.0002.2115.33903000 - Material de Consumo – Ficha 892 
08.01.01.20.122.0002.3083.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 897 
09.01.01.08.122.0002.2127.33903000 - Material de Consumo – Ficha 956 
09.01.01.08.122.0002.3090.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 963 
 

DA MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
Conforme estabelece art. 62 § 1º da Lei 8.666/93, a minuta do contrato administrativo faz parte 
integrante do instrumento convocatório/edital a qual servirá de base para as contratações 
futuras. 
 
O futuro contrato administrativo a ser pactuado terá vigência a partir da data de sua assinatura 
até 31/12/2017. 
 
O futuro contrato administrativo, não será prorrogado. 
 
A recusa em assinar o eventual contrato administrativo, sem justificativa aceitável ensejará a 
Contratada em penalidades legais, conforme descrito neste termo e na minuta do contrato 
administrativo. 
 
DO PAGAMENTO DAS DESPESAS 
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O pagamento concernente às despesas por conta da aquisição dos objetos descritos na ordem 
de compra será efetuado pela Tesouraria do Município, através deposito bancário ou TED em 
nome da futura Adjudicatária ou futura contratada, até o 30° (trigésimo) dia a contar da data da 
nota fiscal, acompanha da respectiva ordem de compra emitida por servidor do Município 
devidamente credenciado.  
 
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Constituir servidores na qualidade de fiscais para acompanhamento dos preços contratados no 
confronto com os praticados no mercado, bem como para acompanhamento do cumprimento as 
obrigações por parte da Adjudicatária. 
 
Convocar a Adjudicatária para retirar e assinar o “Contrato Administrativo” em conformidade com 
o prescrito no art. 64 da Lei 8.666/93, podendo esta notificação ser circunstanciada na própria 
ata do desfecho do julgamento do certame. 
 
Buscando a defesa do interesse público, notificar, formalmente, à Adjudicatária detentora da do 
eventual “Contrato Administrativo” quando constatar o declínio na qualidade dos objetos 
ofertados em sua proposta de preços ou quaisquer irregularidades atinentes ao atendimento das 
clausulas avençadas no eventual “Contrato Administrativo”, tomará as devidas providencias que 
satisfaça o cumprimento das avenças pactuado entre as partes. 
 
Aplicar à Adjudicatária, as penalidades decorrentes de descumprimento das obrigações, 
conforme estabelece o art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93, dentre estas obrigações às registradas 
na minuta do “Contrato Administrativo”. 
 
Providenciar os devidos pagamentos através da tesouraria do Município, decorrente das 
despesas efetivamente contraídas, nos prazos avençados, conforme circunstanciado neste 
termo de referência e de acordo com o circunstanciado no instrumento convocatório/edital e na 
minuta do “Contrato Administrativo”. 
 
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADJUDICATÁRIA 
 
A Adjudicatária deverá proceder à entrega dos objetos desta licitação, no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da data do recebimento da ordem de compra, em observância ao teor do 
instrumento convocatório/edital e seus anexos, a débito da Prefeitura Municipal de Ponto Chique 
- MG, somente mediante recebimento da ordem de compra, praticando os preços de acordo com 
a sua proposta de preço reformulada pós-lances, em observância ainda ao teor da minuta do 
“Contrato Administrativo”, isentando a Administração de qualquer despesa adicional, onde na 
ocorrência de atraso na entrega de qualquer objeto a Adjudicatária estará sujeita às sanções 
descritas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
Os objetos requisitados e entregues deverão ser exatamente em conformidade e quantidade 
com o constante da ordem de compra, emitida por servidor devidamente credenciado pelo Setor 
de Compras, devendo substituí-lo sempre que ocorrer qualquer desconformidade, com prazo de 
entrega de no máximo 02 (dois) dias a contar da notificação. 
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Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Município de Ponto Chique - MG 
no concernente ao objeto da presente licitação, inclusive documentação e atos praticados até o 
recebimento definitivo dos produtos e cujas reclamações formalmente realizadas obriga-se a 
atender prontamente. 
 
A Adjudicatária deverá comunicar ao Departamento de Compras, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
 
A Adjudicatária se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente, ao Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes 
ou empregados na execução do contrato. 
 
A Adjudicatária deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, 
adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; 
 
A Adjudicatária deverá assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta Licitação; 
 
Em todo caso de devolução ou extravio do produto, a empresa contratada será responsável pelo 
pagamento fretes, carretos, seguro e tributos, se ocorrerem; 
 
A Adjudicatária deverá comunicar ao Departamento de Compras, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 
cumprimento; 
 
A Adjudicatária deverá pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou 
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos licitados; 
 
A Adjudicatária deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de 
habilitação; 
 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
A licitante vencedora do certame, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 
que se recusar injustificadamente a celebrar o contrato, apresentar pendências junto aos 
cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 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, sujeitar-se às penalidades descritas no instrumento convocatório/edital e minuta do 
contrato, em conformidade com o que prescreve a Lei 8.666/93. 
 
Este instrumento faz parte integrante do instrumento convocatório e da minuta do contrato 
administrativo para todos os efeitos legais e de direito. 
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NEXO II – MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO  
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 044/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 033/2017 
 

PREAMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
01.612.500/0001-47, com sede administrativa na Praça Santana, n. 242 – Centro – cidade de 
Ponto Chique/MG, neste ato aqui representado pelo prefeito municipal senhor José Geraldo 
Alves de Almeida, a seguir denominado simplesmente “Contratante”, e de outro lado a empresa 
(...............qualificar................), neste ato representado por (..............qualificar............), de ora 
em diante denominada simplesmente “Contratada”, resolvem firmar o presente contrato 
administrativo para fornecimento dos objetos detalhados na clausula primeira, em atendimento a 
solicitação da Secretaria Municipal de Administração que compõem a esfera administrativa, 
contratação esta com regime de execução indireta – empreitada por preço unitário, conforme 
estabelece o art. 6º da Lei 8.666/93, objeto do Processo Licitatório n° 044/2017 - Pregão 
Presencial n° 033/2017, em observância ao que prescreve a Lei Federal de Licitação nº 
8.666/93, e suas alterações, bem como em conformidade com as clausulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste contrato administrativo o fornecimento dos itens (........detalhar..os 
itens com seus respectivos preços unitários...), correspondente aos objetos descritos no quadro 
do anexo I – termo de referência, em conformidade ainda com o descrito no instrumento 
convocatório/edital e seus anexos e em observância aos preços constante na proposta comercial 
de preços devidamente reformulada pós lances, e em observância às determinações da lei 
federal de licitação nº: 8.666/93, instrumentos estes que são parte integrantes do presente 
contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito, independentemente de 
transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

 
2.1 - Dos preços 
 
2.1.1 O Contratante pagará ao contratado, a importância global estimada em R$ .................... 
(.................................................................) objeto de fornecimento dos itens descrito na clausula 
primeira.  
 
2.1.2 Tendo em vista os quantitativos serem estimados, não se obriga o Município ao pagamento 
total do valor constante do subitem 2.1.1 e sim do valor apurado em conformidade com as 
eventuais ordens de compras emitidas por servidor do Município devidamente credenciado. 
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2.1.3 Os preços referidos na proposta incluem todos os custos e benefícios decorrentes dos 
fornecimentos, tais como encargos sociais, previdenciário, trabalhista, Finanças, seguro etc., de 
modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do contrato administrativo. 
 
2.2 Do Pagamento 
 
2.2.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após entrega dos produtos, pela 
Tesouraria do Município, através depósito bancário ou TED em nome da Contratada, mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica emitida em conformidade com as exigências do 
fisco estadual, devidamente empenhada, acompanhada das respectivas ordens de compras, 
mediante apresentação das certidões de Regularidade Fiscal e CNDT.  
 
2.2.2 Não será efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
2.2.3 Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que a Licitante tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento 
a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
2.2.4 A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos à licitante vencedora. 
 
2.2.5 A CONTRATADA reconhece que não poderá suspender o fornecimento dos objetos desta 
licitação, com alegações no atraso de pagamento, exceto se o pagamento por parte da 
Administração for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78, inciso XV da Lei 
Federal de Licitação nº: 8.666/93, sob pena de incorrer nas sanções descritas no art. 87 da supra 
citada Lei Federal. 
 

CLAUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA. 

 

3.1 Feita à solicitação pelo setor de compras, o licitante terá o prazo de até 05 (cinco) dias para 

sua entrega no Almoxarifado da Prefeitura Municipal. 

 

3.2 A Adjudicatária deverá entregar os insumos nas mesmas quantidades definida na ordem de 

compra, de uma única vez, onde não será aceita entregas parciais de uma ordem de compra, 

sujeitando a Adjudicatária em penalidades legais por descumprimento da obrigação. 

 

3.3 Os objetos deverão ser entregues devidamente acondicionados e em perfeitas condições de 

utilização. 

 

3.4 A embalagem de transporte deverá ser feita com condições que mantenha a qualidade, 

segurança e higienização dos produtos/insumos. 
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3.5 Constatadas irregularidades no objeto, o Contratante poderá se disser respeito à qualidade 

ou quantidade, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

3.6 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 

o preço inicialmente contratado; 

 

3.7 Por ocasião da entrega do objeto a contratada deverá colher no comprovante respectivo a 

data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor responsável 

pelo recebimento. 

 

3.8 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 

da data do recebimento da Nota Fiscal dos objetos verificado o atendimento integral da 

qualidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou 

Recibo, firmado pelo servidor responsável.. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO 

 
4.1 As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias referentes ao 
exercício econômico-financeiro de 2017, sendo facultado à administração modificá-la 
unilateralmente quando assim lhe convier. 
 
03.01.01.04.122.0002.2021.33903000 – Material de Consumo – Ficha 105 
03.01.01.04.122.0002.3011.44905200 – Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 109 
03.01.02.04.122.0018.3017.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 150 
05.01.01.10.122.0002.2057.33903000 - Material de Consumo – Ficha 316 
05.01.01.10.122.0002.3036.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 325,326,327 
05.01.02.10.301.0010.2061.33903000 - Material de Consumo – Ficha 339, 340 
05.01.02.10.301.0010.3037.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 348,349,350 
05.01.02.10.301.0014.2063.33903000 - Material de Consumo – Ficha 378,379 
05.01.02.10.301.0014.2065.33903000 - Material de Consumo – Ficha 412,413,414,415,416 
05.01.02.10.301.0014.3042.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 448,449,450 
05.01.02.10.301.0014.3043.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 451,453,454 
05.01.04.10.304.0016.2072.33903000 - Material de Consumo – Ficha 497,498 
05.01.04.10.304.0016.3048.44905200 – Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 506,509 
06.01.02.12.365.0024.2082.33903000 - Material de Consumo – Ficha 605 
06.01.02.12.365.0024.3058.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 621,624,625 
06.01.03.12.361.0020.2090.33903000 - Material de Consumo – Ficha 674,677,678 
06.01.03.12.361.0020.3063.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 698,700,701 
07.01.01.15.122.0002.2103.33903000 - Material de Consumo – Ficha 782 
07.01.01.15.122.0002.3066.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 787 
07.03.01.15.452.0028.2108.33903000 - Material de Consumo – Ficha 824 
07.03.01.15.452.0028.3074.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 827 
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08.01.01.20.122.0002.2115.33903000 - Material de Consumo – Ficha 892 
08.01.01.20.122.0002.3083.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 897 
09.01.01.08.122.0002.2127.33903000 - Material de Consumo – Ficha 956 
09.01.01.08.122.0002.3090.44905200 - Equipamentos e Mat. Permanentes – Ficha 963 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

5.1. Este Contrato Administrativo terá vigência a contar da data da sua assinatura e encerrar-se-
á em 31.12.2017.  

 

5.2 O presente contrato administrativo não será prorrogado. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

6.1. – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o 

que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SETIMA - DO CRITERIO DE REAJUSTE DE PREÇO 

 
7.1 Os preços somente serão reajustados após o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, mediante 
solicitação expressa da CONTRATADA e será adotado índice oficial que melhor reflita a variação 
do período. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO CRITERIO DE EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 

 
8.1. PREFEITURA e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação 
precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, 
obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a 
média dos preços encontrados no mercado em geral. 
 
8.2 A CONTRATADA deverá solicitar, através de requerimento formal, o pedido de 
recomposição de preços demonstrando os valores reais, instruído com cópias de notas fiscais de 
compra e demais documentos, caso em que a municipalidade irá proceder à revisão se 
efetivamente comprovada. 
 
8.3 O pedido de recomposição de preços não exime a CONTRATADA da responsabilidade 
contratual de entrega nos prazos estipulados no edital, sob pena de incorrer no presente em 
mora e inadimplemento com a aplicação das penalidades previstas no presente edital, inclusive 
a rescisão contratual. 

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
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9.1 Constituir servidores na qualidade de fiscais para acompanhamento dos preços contratados 
no confronto com os praticados no mercado, bem como para acompanhamento do cumprimento 
as obrigações por parte da CONTRATADA. 
 
9.2 Buscando a defesa do interesse público, notificar, formalmente, a CONTRATADA quando 
constatar o declínio na qualidade dos objetos ofertados em sua proposta de preços ou quaisquer 
irregularidades atinentes ao atendimento das clausulas avençadas neste Contrato Administrativo, 
tomará as devidas providencias que satisfaça o cumprimento das avenças pactuado entre as 
partes. 
 
9.3 Aplicar à CONTRATADA, as penalidades decorrentes de descumprimento das obrigações, 
conforme estabelece o art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93, dentre estas obrigações às registradas 
neste Contrato Administrativo. 
 
9.4 Providenciar os devidos pagamentos através da tesouraria do Município, decorrente das 
despesas efetivamente contraídas, nos prazos avençados, conforme circunstanciado no termo 
de referência e de acordo com o circunstanciado no instrumento convocatório/edital e neste 
Contrato Administrativo. 

  CLÁUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 
10.1 A CONTRATADA deverá proceder à entrega dos objetos desta licitação, no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da data do recebimento da ordem de compra, em observância ao teor do 
instrumento convocatório/edital e seus anexos, a débito da Prefeitura Municipal de Ponto Chique 
- MG, somente mediante recebimento da ordem de compra, praticando os preços de acordo com 
a sua proposta de preço reformulada pós-lances, em observância ainda ao teor deste Contrato 
Administrativo, isentando a Administração de qualquer despesa adicional, onde na ocorrência de 
atraso na entrega de qualquer objeto a CONTRATADA estará sujeita às sanções descritas no 
art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
10.2 Os objetos requisitados e entregues deverão ser exatamente em conformidade e 
quantidade com o constante da ordem de compra, emitida por servidor devidamente credenciado 
pelo Setor de Compras, devendo substituí-lo sempre que ocorrer qualquer desconformidade, 
com prazo de entrega de no máximo 02 (dois) dias a contar da notificação. 
 
10.3 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Município de Ponto Chique 
- MG no concernente ao objeto da presente licitação, inclusive documentação e atos praticados 
até o recebimento definitivo dos produtos e cujas reclamações formalmente realizadas obriga-se 
a atender prontamente. 
 
10.4 A CONTRATADA deverá comunicar ao Departamento de Compras, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
 
10.5 A CONTRATADA se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente, ao Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes 
ou empregados na execução do contrato. 
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10.6 A CONTRATADA deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, 
adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; 
 
10.7 A CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta Licitação; 
 
10.8 Em todo caso de devolução ou extravio do produto, a empresa contratada será responsável 
pelo pagamento fretes, carretos, seguro e tributos, se ocorrerem; 
 
10.9 A CONTRATADA deverá comunicar ao Departamento de Compras, no prazo máximo de 02 
(dois) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu 
cumprimento; 
 
10.10 A CONTRATADA deverá pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que 
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos licitados; 
 
10.11 A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições 
de habilitação; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

 
11.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser 
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
11.2. Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 
8.666/93, ao Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, 
parágrafos 1º a 4º, da Lei citada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
12.1. A fiscalização sobre a entrega dos serviços será exercida por um representante do 
Contratante, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.2. A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a corresponsabilidade do Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA NOVAÇÃO 

 
13.1 Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do 
presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva 
obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE 
Estado de Minas Gerais 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Santana, 242 - Centro - CEP: 39.328-000 

Telefax: (38) 3624-9120/3624-9108 
pmchique@yahoo.com 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou 
atrasos no fornecimento e quaisquer outras irregularidades, a Administração Municipal poderá, 
garantida a prévia defesa, aplica à contratada as seguintes sanções: 
 
a) advertência por escrito; 
 
b) Multa de 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto ou por 
dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor estimado, por ocorrência;  
 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, na entrega do objeto;  
 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da contratada 
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa á sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando a Administração em face da menor gravidade do 
fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 
aplicada. 
 
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme prescreve o art 7° da lei 
10.520/2003; 
 
f) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em âmbito 
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que a contratante promova sua reabilitação. 
 
14.2 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do 
pagamento devido pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 
recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da 
sanção. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO 

 
15.1 As partes contratantes ficam vinculadas aos termos do anexo I - Termo de Referência e ao 
valor da proposta comercial de preço, bem como ao teor da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei 
Federal de Licitação n° 8.666/93 e ao teor do presente contrato administrativo para todos os 
efeitos legais e de direito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1 É vedado às partes transferir a terceiros qualquer ou obrigação prevista neste instrumento 
contratual, sem prévio acordo devidamente homologado pelas partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO 

17.1 É de total responsabilidade do Contratante, efetuar a publicação do extrato do contrato 
administrativo, dentro do prazo legal, conforme determina a legislação pertinente   

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS 

 
18.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 
8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao 
presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 
19.1 As partes elegem o foro da Comarca de Brasília de Minas – MG, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da execução do presente Contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

 
Prefeitura Municipal de Ponto Chique - MG...........de .....................de 2.017 

 
 
 
 

___________________________________             ____________________________________ 
      José Geraldo Alves de Almeida                                           Representante Legal 
              Prefeito Municipal                                                        Nome da empresa 
                CONTRATANTE                                                            CONTRATADA 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1.___________________________________           2. _________________________________ 
CPF:                                                                              CPF: 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO/EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

PROCESSO LICITATORIO Nº: 044/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 033/2017 

 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em 
nome da empresa (................... qualificar.........), em conformidade com o disposto no Art. 4º da lei 
federal 10.520/02, “Declara” que: 
 
a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecidas no instrumento 
convocatório/edital e seus anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 044/2017 – Pregão Presencial 
n °: 033/2017, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da empresa qualificada acima 
em participar no certame até a presente data, bem como devemos declará-los caso venha a 
ocorrer durante a execução do futuro contrato administrativo, caso a mesma seja declarada 
vencedora do certame;  
b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda “Documentação/habilitação”, apresentada 
são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa “Proposta 
Comercial” estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e 
trabalhistas, bem como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos; 
c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro 
do corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente 
da Prefeitura Municipal de Ponto Chique-MG; 
d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência 
da participação desta empresa na supramencionada licitação;  
e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal. 
 
 Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito. 
 
 
Local/Data ;......./............................/.............. 

 
Nome do signatário 

CPF n°: >>> 
 

Observações: 1. Constituindo representante esta declaração deverá ser entregue pelo 

representante da proponente licitante, diretamente a Pregoeira Oficial do Município no ato do 

credenciamento, não constituindo representante esta declaração deverá ser anexada junto com 

a proposta de preços e enfeixada no envelope 01 (proposta de preços), sob pena de 

impedimento de participar do certame.  
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2017 

  

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 033/2017 

 

    

 

DECLARAÇÃO 
 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ sob o nº..................., 

por intermédio de seu representante o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

 

 

Local/data......... de ..................... de .................. 

 

 
(Assinatura representante legal) 

 

 

 

 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser 

anexada junto com a documentação de habilitação e enfeixada no envelope (02), sob pena de 

inabilitação. 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE 
Estado de Minas Gerais 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Santana, 242 - Centro - CEP: 39.328-000 

Telefax: (38) 3624-9120/3624-9108 
pmchique@yahoo.com 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2017 

  

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 033/2017 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

A empresa.......(.... qualificar.......), através do seu 
signatário/representante legal.............(.....qualificar......), abaixo assinado, “Declara” que não 
está sob efeito de nenhuma DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para contratar com a 
Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 
87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento 
superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação 
quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. 
Não obstante, “Declara” ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas 
pode acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção 
monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei. 
 

Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só 

efeito. 

 

Local/Data,......de.................de 2.017 

 

 

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

Assinatura do Declarante 

 

 

 

 

Observação – esta declaração deverá ser colocado junto com a documentação habilitação e 

enfeixada no envelope nº 02, sob pena de inabilitação da proponente licitante. 
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MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAÇÃO 

 
À 
Prefeitura Municipal de Ponto Chique - MG 
At. Pregoeira Oficial do Município. 
PONTO CHIQUE - MG 
Prezada Senhora, 
 

              

                              A empresa...................(qualificar)..............., credencia o Sr. (......... 
qualificar...............) para representá-la em todos os atos e reuniões relativas à Licitação, inerente 
ao Processo Licitatório n°: 044/2017 – Pregão Presencial n°: 033/2017, que tem como objeto a 
Seleção da proposta mais vantajosa objetivando A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, 
ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA, ENTRE OUTROS MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, EM 
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
 
 

Não obstante certifica que o mesmo está autorizado a assinar atas, 

rubricar documentações e proposta comercial, assinar e apresentar instrumento de interposição 

de recursos e contestações, receber intimações e notificações, desistir expressamente dos 

prazos recursais, enfim, praticar todos os atos necessários objeto do Processo Licitatório em 

referência.  

 
 Local/Data ______________, __ de _____________ de 2.017. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante 

(Reconhecer firma em cartório) 
 

 

 

 

 

 

Observação: Este instrumento só deverá ser emitido no caso do envio de representante 
devidamente credenciado, o qual deverá ser entregue diretamente a Pregoeira Oficial do 
Município, no ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo 
e poderá ser substituído por qualquer sistema de procuração formal desde que tenha 
reconhecimento de firma do cedente  
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 

 
Local/Data................... de......................................... de 2.017 
 
À Prefeitura Municipal de Ponto Chique - MG 
Att. Pregoeira Oficial do Município 
PONTO CHIQUE - MG 
Prezada Senhora,  

A Empresa..........(qualificar)....., através do seu procurador 
Sr..................(qualificar).............. declara que esta ciente dos ditames do instrumento 
licitação/convite e seus anexos, inerente ao Processo Licitatório n° 044/2017 – Pregão 
Presencial n°: 033/2017 e, não obstante vem mui respeitosamente, apresentar nossa proposta 
comercial de preços para o fornecimento dos objetos descritos abaixo, em observância ao que 
prescreve o instrumento convocatório/edital e seus anexos e em conformidade com a minuta do 
contrato administrativo: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
DETALHADA 
DOS PRODUTOS 

UNIDADE QUANT. MARCA Valor 
Unitário 
(R$) 

Valor 
TOTAL 
(R$) 

       

 

VALOR ESTIMADO GLOBAL  

 
Valor Global estimado>R$ ............................(......................................................................) 
 

Diante disto cientifico que nossa proposta tem validade de 60 
(sessenta) dias a contar da data da sua emissão e, caso seja declarada vencedora, nos 
comprometemos a assinar o instrumento contratual no prazo de 03 (três) dias a contar da data 
da notificação feita pela Administração Municipal, como também declaro que nos preços acima 
estão inclusos todos os encargos sociais, trabalhista, previdenciários e demais impostos, de 
forma a constituir única e total prestação pelo fornecimento do objeto descrito acima.  
 
Sendo o quanto tinha(mos) para o momento, antecipo(amos) sinceros agradecimentos mui 
 

Atenciosamente 
 

................................................................ 
Assinatura do Signatário ou Representante Legal 

 
Obs.: Preferencialmente usar papel timbrado, rubricando todas as vias e assinando a ultima via, 

devendo a proposta ser ainda datada e descrito minuciosamente as características do objeto 

ofertado incluso no preço unitário e total . ALÉM DISSO, A PROPOSTA TAMBÉM DEVERÁ 

SER ELABORADA EM MEIO ELETRÔNICO (EM CD OU PENDRIVE) EM PLANILHA EXCEL 

DISPONÍVEL NO ANEXO I DESTE EDITAL COM PREENCHIMENTO APENAS DOS CAMPOS 

“VALOR UNITÁRIO” E “MARCA”. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de Ponto Chique, Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto 
no art. 21 da Lei nº 8.666/93, torna público que fará realizar Licitação na forma que segue: 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 
 
SÍNTESE DO OBJETO: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA OBJETIVANDO A 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTRE OUTROS MATÉRIAS E 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Por Item 
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta – Empreitada por Preço Unitário 
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 20.06.2016 até as 08:00 horas 
SESSÃO DE JULGAMENTO: Dia 20.06.2016 logo após o credenciamento 
 
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório/edital e seus anexos, através do 
e-mail: licitacaopontochique2017@gmail.com ou diretamente na sede do Município no endereço 
sito na Praça Santana, n. 242 – Centro – Ponto Chique/MG, durante o período de expediente 
normal da Administração Municipal, qual seja das (07:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas) – 
Departamento de Licitações. 
 
 

Prefeitura Municipal de Ponto Chique/MG, 31 de Maio de 2017. 
 

 
 
 

Fabianne Queiroz de Oliveira 
Pregoeira do Município 

Portaria nº 004/2017 
 
 


