EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO Nº 079/2019, Tipo: PRESENCIAL.
Processo Licitatório nº 116/2019
RECIBO
A Empresa _________________________________________
CNPJ: __________________________
Endereço: ____________________________________
Bairro: ________________________________
Cidade: ______________________________________________ UF: ___________
CEP:________________________
retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail
______________________________ ou pelo tel/fax: _________________________.
OBS: OS CAMPOS ACIMA SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO AOS
LICITANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO.

________________________, aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________
(Assinatura)
OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A PREGOEIRA PELO
E-MAIL:

editaislicitacao@pompeu.mg.gov.br

PARA

EVENTUAIS

COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. IMPORTA
RESSALTAR, QUE QUALQUER ALTERAÇÃO AO EDITAL SERÁ PUBLICADA
NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NO JORNAL AQUI.
FICA A CARGO DOS LICITANTES, SE INFORMAREM DAS ALTERAÇÕES.

 A Prefeitura Municipal de Pompéu/MG não se responsabiliza por comunicações à empresa que
não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas ou ilegíveis no mesmo.
 Considerar-se-á válida a CÓPIA FIEL do Edital publicado.
 As empresas interessadas em participar deste certame deverão também cumprir todos os
requisitos para participação previstos no Edital.

PROCESSO Nº 116/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE POMPÉU/MG, realizará procedimento de licitação nº 116/2019, modalidade,
Pregão Presencial nº 079/2019, no sistema Registro de Preços, tipo “MENOR PREÇO”
CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR ITEM, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata;
em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente
instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação
de habilitação serão recebidos em sessão pública às 08:30 horas do dia 19/09/2019, na sala da
Comissão Permanente de Licitação no Centro Administrativo, situado na Avenida Galdino Morato de
Menezes, 100, São José, nesta cidade, tel.: (37) 3523 1000, oportunidade em que serão examinados. O
pregão será realizado pela pregoeira oficial, ou substituto designados pela portaria nº 087/2019 de 02
de abril de 2019.
1. OBJETO
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de ferramentas em geral para
atender a demanda das Secretarias do Município de Pompéu/MG, conforme descrito e especificado no
Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.
2.2 - NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO:
2.2.1. os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou
de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou
contratar com a Administração Pública.
2.2.2. que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha
vínculo empregatício com a Prefeitura de Pompéu/MG.
3. ENTREGA DOS ENVELOPES
3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis,
hermeticamente fechados e entregues a pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame,
conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:
LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Pompéu/MG, Avenida Galdino Morato de
Menezes , 100, São José – Pompéu/MG – A/C da pregoeira, até o dia 19/09/2019, às 08:30
horas.
3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
MUNICÍPIO DE POMPÉU
PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2019
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.......................................................................................

MUNICÍPIO DE POMPÉU
PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2019
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:.......................................................................................
3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a Declaração dando ciência de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida declaração deverá
estar por fora dos envelopes).
3.3. Poderá a licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou
por representante não credenciado, ficando a licitante obrigada a apresentá-los até a hora e data
estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 3.1.1.
3.3.1. A participação na forma do item 3.3., sem a presença de representante no ato da sessão, impede
a apresentação de lance por parte da licitante.
3.4. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta
condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente,
sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.
3.5. Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição será
efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.
3.6. As certidões descritas nos itens 3.4 e 3.5 apresentadas após o dia 31 de janeiro do corrente ano,
terão obrigatoriamente que ter sido emitidas no exercício em curso. (AS REFERIDAS
DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES)
3.7 - A PREGOEIRA não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos
de Habilitação” que não sejam entregues a pregoeira designada, no local, data e horário definidos neste
edital.
3.8. - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a
realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para
o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação.
3.9. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do
Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.
3.10. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.
4. CREDENCIAMENTO
4.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada;
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.
4.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma
reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de
preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
4.3. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do
respectivo estatuto ou contrato social e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam
expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.4. O documento de credenciamento poderá obedecer o modelo em anexo (ANEXO II), para facilitar
sua interpretação.
4.5. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
4.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
4.7 As autenticações efetuadas na Prefeitura só serão feitas mediante apresentação

dos documentos originais, e deverá ocorrer antes da hora marcada para o início da
sessão do Pregão.
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o
recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo a pregoeira
decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.
5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
5.2
Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data
de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso
do certame.
6. PROPOSTAS COMERCIAIS
6.1.As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas
numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas,
acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas
não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a
ex000ata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:
6.1.1.Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;
6.1.2. Especificação detalhada do objeto com marca.
6.1.3. Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do certame será entregue conforme
estipulado neste edital e que se responsabiliza pela autenticidade da tabela por ele apresentada,
conforme Anexo I relativo às propostas.
6.1.4. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega
dos envelopes;
6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela pregoeira, caso contenham erros de
soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em
que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá
assiná-la se estiver presente na sessão.
6.3.Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus
anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55.
6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exlusivamente da contratada.

6.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta
Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o
certame, conforme ANEXO V.
6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas
que ofertem apenas um preço para cada item do objeto desta licitação.
6.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida aprovação,
sujeitando a desclassificação dos licitantes que não cumprirem as normas do edital.
6.9. Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do certame será entregue conforme
estipulado neste edital, conforme Anexo I relativo às propostas.
6.10. ATENÇÃO: OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO PODERÁ
ENVIAR
O
RECIBO
DO
EDITAL
(PÁGINA
01)
PARA
O
E-MAIL:
editaislicitacao@pompeu.mg.gov.br
A PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO ENCAMINHARÃO O ARQUIVO DIGITAL PARA
PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA.
A PROPOSTA PDOERÁ SER ENTREGUE EM MÍDIA ELETRÔNICA TIPO PEN DRIVE
OU CD CONTENDO O CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DE ACORDO COM O ARQUIVO DE
DADOS FORNECIDO PELA PREFEITURA (QUE SERÁ DEVOLVIDO APÓS VALIDAÇÃO
DA PROPOSTA) E EM UMA VIA IMPRESSA DO MESMO PROGRAMA (MENU
RELATÓRIO FINAL) EM PAPEL TIMBRADO OU COM CARIMBO DA RAZÃO SOCIAL,
SEM RASURAS, EMENDAS, ENTRELINHAS, OU OUTRAS OMISSÕES QUE
DIFICULTEM O SEU ENTENDIMENTO, RUBRICADA OU ASSINADA PELO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
GENTILEZA COLOCAR A MÍDIA ELETRÔNICA TIPO PEN DRIVE OU CD DENTRO DO
ENVELOPE DE PROPOSTA.
INSTA SALIENTAR QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU, DEIXA A
DISPOSIÇÃO DO LICITANTE QUE NECESSITAR, NOS 02 DIAS ANTERIORES À DATA
DE ABERTURA, UM COMPUTADOR PARA PREENCHIMENTO DE SUA PROPOSTA
COMERCIAL EM MÍDIA. O INTERESSADO DEVERÁ EFETUAR COM ANTECEDÊNCIA
O AGENDAMENTO DA MÁQUINA NO SETOR DE LICITAÇÕES: (37) 3523 1000 – RAMAL
211.
7-HABILITAÇÃO
7.1.Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:
7.1.1.Registro Comercial, no caso de empresa individual;
7.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
7.1.2.1. No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de
seus administradores.
7.1.2.2. O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações
anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não consolidadas.
7.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá
ser substituído pelo Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI.
7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.
7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
7.2.2. Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade;
7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.
7.2.4. Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicílio da
empresa;
7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:
7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 90
(noventa) dias antes da abertura da sessão.
7.3.2.No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a
certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação
expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido
plano foi homologado judicialmente.
7.4 Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes DECLARAÇÕES:
7.4.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei
8.666/93), conforme ANEXO VI.
7.4.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do
artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999),
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VII;
7.4.3. - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (ANEXO VIII).
7.4.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se
que:
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
8. SESSÃO DO PREGÃO
8.1. – Declarado encerrado o credenciamento pela pregoeira, não serão admitidos novos proponentes.

8.2. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, a pregoeira procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes,
cadastrando-as no sistema.
8.3. Após a abertura das propostas de cada empresa participante e o cadastramento dos valores de cada
empresa participante, a pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.
9-CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
9.1.Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
9.2.O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% ( dez por cento)
superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.
9.3.Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, a pregoeira
classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.
9.4. A classificação dar-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. Será declarada
vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital, com o
preço de mercado e que ofertar o MENOR PREÇO UNITÁRIO.
10-LANCES VERBAIS
10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais.
10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
10.4. Na sucessão de lances, o valor de decréscimo será determinado pela pregoeira na sessão pública
do pregão.
10.5.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado da contratação.
10.6.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço
seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.
11- JULGAMENTO
11.1.Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item,
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade definidos no edital.
11.2. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa – ME, microempreendedor individual - MEI ou empresa de pequeno porte – EPP
e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor
proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº.
123/2006.
11.2.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
11.2.1.1 – A ME, MEI ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior

àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do
direito de desempate;
11.2.1.2 – Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
11.2.1.3– Não sendo vencedora a ME, MEI ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem
anterior, serão convocadas as demais ME, MEI e EPP remanescentes cujas propostas estejam
dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
11.3 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá a
pregoeira, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.
11.4 – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório
competente ou por servidor designado para o pregão. As autenticações efetuadas na

Prefeitura só serão feitas mediante apresentação dos documentos originais.
11.5 – As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação,
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes
apresentem alguma restrição.
11.5.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.5.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido a pregoeira.
11.5.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis
inicialmente concedidos.
11.5.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
11.6 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão;
inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição,
ressalvadas as exceções previstas no item 4.5 do edital.
11.7 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será
inabilitado, e a pregoeira examinará as ofertas subseqüentes 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 Edital, para declarar o licitante
vencedor.
11.8 – A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.
11.9 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira procederá à abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para
verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
11.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor.
11.11 - A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e
condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.
11.12 - Após a homologação do resultado da licitação, a contratação com o fornecedor registrado
observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva

da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada, conforme disposto no art. 62 da Lei
8.666/93, mediante.
a) instrumento contratual;
b) emissão de nota de empenho de despesa ou;
c) autorização de compra.
11.13. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em ata para, a cada contratação, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contração, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital e na Ata de Registro de Preços, para:
a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou
b) assinar o contrato.
11.14. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
11.15 - Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço
proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste
Edital e na Ata dele decorrente.
11.16 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no
prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º
(primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas
neste edital.
11.17 - Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do
Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.
11.18 - Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços,
se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua
regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser
procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.
11.19 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela pregoeira, membros da
equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.
11.20 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. (Artigo 43, § 6º da Lei 8.666/93).
12 - RECURSOS
12.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
12.2.O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados para
apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
12.3.O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de
recurso.
12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administração.

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e
comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.
12.7.Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a
pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do
produto pelo Setor Requisitante.
13 - DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, a pregoeira registrará os preços
ofertados pelas licitantes em ordem crescente.
13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da
Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1.Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de
Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas.
14.2.A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s),
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de
fornecimento, em igualdade de condições.
14.3.O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro
meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou
superior ao registrado.
14.4.O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão
disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
14.5.A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o
mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.
14.6.A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço
de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.
14.7.Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
14.8.Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor
poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e
apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de
fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornarse superior ao preço registrado
14.9.Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômicofinanceira
14.10.Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles
apurados pela Administração para determinado Item

14.11.Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar
os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços
ou parte dela
14.12.As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação
econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial
15 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
15.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei n. º 8.666/93.
15.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
15.3 – QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER
PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE POMPÉU-MG.
16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
16.1.O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas,
cronogramas, prazos, locais e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação
anexa.
16.2.A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua
conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação
ou rejeição.
16.3.Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado e
substituído no mesmo instante.
16.4.De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
16.5.O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 05 (cinco) dias úteis,
após a solicitação pelo Setor Requisitante.
16.6.Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo
objeto licitado, no seu prazo de validade.
16.7.O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até
que seja satisfeita a obrigação assumida.
16.8.Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a
retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para
retirá-lo.
16.9.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
17 - PAGAMENTO
17.1.A Nota Fiscal Eletrônica/Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no
Anexo – Termo de referência.
17.2.A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo – Termo
de Referência.

I - O pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria até o 15º dia útil do
mês subsequente ao mês do fornecimento, e conferência do objeto, mediante a apresentação da Nota
Fiscal Eletrônica devidamente aprovada pela Comissão de Recebimento da Prefeitura Municipal de
Pompéu.
II. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo – Termo de
Referência, conforme Nota Fiscal.
III. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só
será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial
junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a
remuneração auferida;
IV. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação financeira em virtude de penalidade;
V. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes da prestação dos
serviços, de modo a constituírem a única e total contraprestação;
VI. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os
defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços.
VII - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
da seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua
proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de
licitar pelo prazo de até cinco anos.
18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no
cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
18.2.1. Advertência;
18.2.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do
produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
18.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso
superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso;
18.2.4 – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
d) descumprimento de cláusula contratual.

18.3. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
18.5. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de
Pompéu, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser
descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.
19 - DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1.Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento
equivalente.
19.2.Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a
entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para
fornecimento.
19.3.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
19.4.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do
prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandoo às penalidades legalmente estabelecidas
19.5.Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de
classificação nesta licitação.
19.6.Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados
pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.
19.7.A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1º do
artigo 65.
19.8.Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não
serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
19.9.Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos
documentos de habilitação apresentados na sessão.
19.10.É facultado a pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço
ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões.
19.11.É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
19.12.A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
19.13.A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.

19.14. A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão é a de nº ,
02.05.50.04.122.0001.2019.3.3.90.30.00 023 / 02.03.10.13.391.0012.2246.3.3.90.30.00 039
02.03.10.13.392.0011.2034.3.3.90.30.00 048 / 02.03.10.13.392.0011.2332.3.3.90.30.00 055
02.03.10.27.812.0014.2035.3.3.90.30.00 066 / 02.03.20.13.695.0013.2040.3.3.90.30.00 079
02.03.30.13.391.0012.2038.3.3.90.30.00 081 / 02.03.40.27.813.0014.2272.3.3.90.30.00 092
02.04.40.08.243.0009.2194.3.3.90.30.00 112 / 02.04.40.08.243.0009.2194.3.3.90.30.00 113
02.04.40.08.244.0008.2189.3.3.90.30.00 132 / 02.04.40.08.244.0008.2189.3.3.90.30.00 133
02.04.40.08.244.0009.2157.3.3.90.30.00 144 / 02.04.40.08.244.0016.2190.3.3.90.30.00 163
02.04.60.08.122.0001.2187.3.3.90.30.00 188 / 02.05.10.12.365.0017.2059.3.3.90.30.00 230
02.05.10.12.365.0017.2059.3.3.90.30.00 231 / 02.05.20.12.361.0017.2055.3.3.90.30.00 254
02.05.20.12.361.0017.2055.3.3.90.30.00 255 / 02.05.20.12.361.0018.2064.3.3.90.30.00 264
02.05.20.12.361.0018.2065.3.3.90.30.00 266 / 02.05.20.12.361.0018.2065.3.3.90.30.00 267
02.05.20.12.361.0018.2067.3.3.90.30.00 274 / 02.05.20.12.361.0018.2067.3.3.90.30.00 275
02.05.30.12.364.0020.2058.3.3.90.30.00 291 / 02.05.60.12.122.0001.2081.3.3.90.30.00 307
02.05.60.12.122.0001.2205.3.3.90.30.00 315 / 02.05.60.12.122.0001.2205.3.3.90.30.00 316
02.06.40.04.123.0007.2013.3.3.90.30.00 331 / 02.06.40.04.129.0007.2094.3.3.90.30.00 347
02.07.10.04.122.0001.2099.3.3.90.30.00 369 / 02.07.10.04.122.0001.2196.3.3.90.30.00 374
02.07.10.06.181.0015.2105.3.3.90.30.00 381 / 02.07.10.06.181.0015.2124.3.3.90.30.00 386
02.07.10.06.181.0015.2125.3.3.90.30.00 389 / 02.07.10.06.181.0015.2132.3.3.90.30.00 391
02.07.10.06.181.0015.2220.3.3.90.30.00 393 / 02.08.30.22.661.0026.2110.3.3.90.30.00 454
02.09.10.04.122.0001.2263.3.3.90.30.00 476 / 02.09.10.04.122.0001.2318.3.3.90.30.00 480
02.09.10.15.451.0029.1045.4.4.90.51.00 484 / 02.09.10.15.451.0029.1049.4.4.90.51.00 485
02.09.10.15.452.0028.1052.4.4.90.51.00 491 / 02.09.10.15.452.0029.2116.3.3.90.30.00 503
02.09.10.15.452.0029.2126.3.3.90.30.00 509 / 02.09.10.15.452.0029.2127.3.3.90.30.00 515
02.09.10.15.452.0029.2128.3.3.90.30.00 518 / 02.09.10.15.452.0029.2130.3.3.90.30.00 527
02.09.10.15.452.0029.2131.3.3.90.30.00 399 / 02.09.10.15.452.0029.2131.3.3.90.30.00 400
02.09.10.15.541.0028.1039.4.4.90.51.00 530 / 02.09.10.17.512.0029.1119.4.4.90.51.00 531
02.09.10.17.512.0029.2119.3.3.90.30.00 536 / 02.09.10.26.782.0030.1117.4.4.90.51.00 542
02.09.10.26.782.0030.2136.3.3.90.30.00 547 / 02.09.10.26.782.0030.2138.3.3.90.30.00 552
02.09.10.26.782.0030.2261.3.3.90.30.00 559 / 02.09.10.26.782.0030.2261.3.3.90.30.00 560
02.09.10.26.782.0030.2262.3.3.90.30.00 564 / 02.09.30.18.541.0028.1043.4.4.90.51.00 418
02.09.30.18.541.0028.2319.3.3.90.30.00 470 / 02.09.30.18.541.0028.2319.3.3.90.30.00 751
02.10.10.04.121.0001.2005.3.3.90.30.00 573 / 02.11.10.10.122.0031.2156.3.3.90.30.00 589
02.11.10.10.122.0031.2156.3.3.90.30.00 590 / 02.11.10.10.301.0021.2162.3.3.90.30.00 602
02.11.10.10.301.0021.2223.3.3.90.30.00 612 / 02.11.10.10.301.0021.2223.3.3.90.30.00 613
02.11.10.10.301.0021.2223.3.3.90.30.00 614 / 02.11.10.10.301.0021.2224.3.3.90.30.00 626
02.11.10.10.302.0022.2151.3.3.90.30.00 649 / 02.11.10.10.302.0022.2170.3.3.90.30.00 659
02.11.10.10.302.0022.2170.3.3.90.30.00 660 / 02.11.10.10.303.0023.2174.3.3.90.30.00 676
02.11.10.10.303.0023.2174.3.3.90.30.00 677 / 02.11.10.10.304.0024.2175.3.3.90.30.00 684
02.11.10.10.305.0024.2176.3.3.90.30.00 692 / 02.11.10.10.305.0024.2176.3.3.90.30.00 693
02.11.10.10.305.0024.2176.3.3.90.30.00 694 / 02.12.10.04.122.0006.2001.3.3.90.30.00 703
02.13.10.04.124.0005.2002.3.3.90.30.00 717, não estando a mesma vinculada a despesa, antes da

assinatura do contrato ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.
19.15.O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Òrgão Oficial de
Imprensa do Município, conforme disposto na Lei Municipal nº 1631/2009.

19.16.Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pela pregoeira, no
horário de 08:00 às 17:00h, de segunda a sexta-feira, no endereço ou telefone constante no preâmbulo
deste edital.
19.17. O presente edital, seus anexos e quaisquer documentos referentes a este processo, poderão ser
examinados e solicitados na Sede da Prefeitura – Diretoria de Licitações, cuja cópia reprográfica será
fornecida ao custo de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por página.
19.18. Fica proibido o uso de telefone celular e congêneres durante a sessão pública, sob pena de
incorrer sanções previstas nos artigos 90 e 93 da Lei Federal 8.999/93, sem prejuízo das demais
cominações legais.
Pompéu/MG, 23 de agosto de 2019.

Giselle Cordeiro de Campos
Pregoeira

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as
estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:
Item

Qtde

Un

DESCRIÇÃO

P. Unit.

P. Total

DEVERÁ SER ANEXADO AO FINAL DA PROPOSTA COMERCIAL)
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): R$ ______________________
b) No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro
e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e
previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não
sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.)
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
O licitante vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias para efetivar a entrega do produto, a contar do
recebimento da ordem de fornecimento OF emitida pelo Setor de Compras. Os produtos solicitados
deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal situado à Av. Galdino Morato de Menezes, n° 100,
Bairro São José – Pompéu/MG.
OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com
todas as características do objeto e exigências constantes no edital bem como a entrega será efetuada
conforme estipulado neste edital.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das
propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.
Prazo de Pagamento: Até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês do fornecimento, mediante a
apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante.
DECLARO:
01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
02 - que o objeto do certame foi cotado e será entregue conforme estipulado no Termo de Referência
anexo III deste edital.
03 - Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar a Ata de
registro de preços no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.
(a) ___________________________, inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, como
representante legal desta empresa.
Razão social da empresa:
CNPJ:
Endereço:
Email:
Dados da conta bancária da empresa (o pagamento só será efetuado na conta corrente em nome da
empresa CNPJ).
Banco:
Nº Agencia:
Nº Conta:_____________________, ______ de ___________ de 2019.
______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante

ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de
Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de ............................., na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

............................................. de .................................. de .............

Assinatura do Dirigente da Empresa

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da
empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade
da apresentação do estatuto ou contrato social.
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público,
não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é
necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o
reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não
é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento
ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento
licitatório.

ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA
REQUISIÇÃO de:
( ) Execução de Serviço
(X) Compra

Item Qtde
01

20

Un.
Und
Und
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06

04

Und
07

04

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Planejamento Urbanístico, Serviços Urbanos e Transporte da Prefeitura
de Pompéu/MG.
Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para
aquisição de ferramentas em geral para atender a demanda das Secretarias do
Município de Pompéu/MG.
Justificativa: Os materiais requisitados visa suprir as necessidades das
secretarias municipais e dar continuidade na manutenção e construção das
diversas obras do município.
Código
DESCRIÇÃO DO OBJETO
REGADOR PLASTICO 7 LITROS
13858
Marca de referencia Tramontina similar ou superior.
DESEMPENADEIRA PLASTICA 15
Especificacoes tecnicas minimas: bordas viradas que facilitam a criacao do
efeito Grafiato sem que o produto se acumule na ferramenta. Indicacao: Criar
145
o efeito Grafiato em revestimentos texturizacoes com granulos de cristais
minerais e quartzo maiores. Base rugosa que arrasta os granulos formando
ranhuras decorativas em alto e baixo relevo. Descricao: Fabricada com
material plastico resistente. Base rugosa branca. Medida: 15 x 26 cm.
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6"
Especificacoes tecnicas minimas: cabos resistentes, pontas imantadas,
937
fabricadas em aco cromo-vanadio e temperado em todo comprimento. Marca
de referencia Corneta, similar ou superior.
ALICATE CORTE LATERAL FD 9"
Possui dupla articulacao que permite uma ampliacao da forca empregada nos
1538
cabos. Possui mola de abertura, cabos forjados em aco cromo-vanadio,
mandibulas estampadas e duplamente temperadas por inducao localizada na
area do corte. Marca de referencia Corneta, similar ou superior.
CHAVE AJUSTAVEL ISOLADA 6"
Utilizada em sistema hidraulicos, forjada e totalmente temperadas, possui
1547
abertura limitada por uma mola de tracao, material aco cromo vanadio.
Especificacoes tecnicas minimas: dimensoes 155mm, abertura da boca 21mm,
peso 120grs. Marca de referencia Corneta, similar ou superior.
CHAVE AJUSTAVEL ISOLADA 8"
Utilizada em sistema hidraulicos, forjada e totalmente temperadas, possui
1548
abertura limitada por uma mola de tracao, material aco cromo vanadio.
Especificacoes tecnicas minimas: dimensoes 205mm, abertura da boca 25mm,
peso 310grs. Marca de referencia Corneta, similar ou superior.
CHAVE AJUSTAVEL ISOLADA 10"
Utilizada em sistema hidraulicos, forjada e totalmente temperadas, possui
1551
abertura limitada por uma mola de tracao, material aco cromo vanadio.
Especificacoes tecnicas minimas: dimensoes 255mm, abertura da boca 31mm,
peso 470grs. Marca de referencia Corneta, similar ou superior.
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CATRACA REVERSIVEL 1/2
Especificacoes tecnicas minimas: utilizado em locais onde se tem pouco
espaco no aperto e /ou desaperto de parafusos e porcas, possui a opcao de
reverter o lado de aperto, com angulo de 15 consegue -se novo aperto. Marca
de referencia Corneta, similar ou superior.
JUNTA UNIVERSAL 3/4
Especificacoes tecnicas minimas: acessorio que auxilia na utilizacao de
soquetes de impacto. Permite varias posicoes de aperto. Marca de referencia
Corneta, similar ou superior
ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12"
Especificacoes tecnicas minimas: super resistente, lamina pode ser montada a
55, para cortes nivelados, ou inserida na parte frontal para cortes circulares,
cabo e suporte frontal fabricados em aluminio moldado. Marca de referencia
Corneta, similar ou superior.
PISTOLA PINTURA HLVP 600ML
Especificacoes tecnicas minimas: Indicada para uso profissional em funilarias,
marcenarias, serralherias e para outras diversas aplicacoes, Pulverizacao
uniforme, Bico de aco inox, Gatilho leve e preciso, Tecnologia HVLP (High
Volume Low Pressure - Alto Volume Baixa Pressao), que proporciona uma
maior transferencia de material com menos nevoa. Encaixe: 1/4 ", Bico:
1.4mm, Pressao: 0,3 BAR (43 PSI), Consumo de ar: 9 CFM, apacidade do
copo: 600 ml
PISTOLA PINTURA CANECA DE ALUM
Especificacoes tecnicas minimas: Alta produtividade e qualidade no
acabamento. A capa de ar proporciona uma pulverizacao uniforme com baixo
consumo de ar. Especificacoes tecnicas: - Vazao de tinta: 275ml/min Consumo de ar: 8 cm - 35 psi - Capacidade da caneca: 600 ml - Bico: 1.5 mm
- Tamanho do leque: 11" a uma distancia de 8".
CALIBRADOR DE FOLGA METRICA
Especificacoes tecnicas minimas: jogo composto com vinte laminas precisas.
Dimensoes: 0,05 a 1. Marca de referencia Corneta, similar ou superior.
CINTA PARA MONTAGEM DE ANEIS
Especificacoes tecnicas minimas: fabricado em aco mola especial dimensoes
53 a 125 mm. Marca de referencia Corneta, similar ou superior.
PUNCAO 120X5MM
Especificacoes tecnicas minimas: Tempera localizada e diferenciada nas
extremidades. Marca de referencia Corneta, similar ou superior.
SACA POLIA 2 GARRAS 4"
Especificacoes tecnicas minimas: parafuso central com cabeca sextavada para
uso com chave fixa ou estrela, garras forjadas em aco carbono e fuso central
usinado em aco liga. Marca de referencia Corneta, similar ou superior.
SACA POLIA 3 GARRAS 4"
Especificacoes tecnicas minimas: parafuso central com cabeca sextavada para
uso com chave fixa ou estrela, garras forjadas em aco carbono e fuso central
usinado em aco liga. Marca de referencia Corneta, similar ou superior
ESPATULA CHATA 460X28MM
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Especificacoes tecnicas minimas: Fabricado em aco liga especial temperado
em fornos de atmosfera controlada. Dimensoes 460x 28 mm. Marca de
referencia Corneta, similar ou superior.
ESPATULA CHATA 600X28MM
Especificacoes tecnicas minimas: Fabricado em aco liga especial temperado
em fornos de atmosfera controlada. Dimensoes 600x 28 mm. Marca de
referencia Corneta, similar ou superior
ESPATULA CHATA 250X28MM
Especificacoes tecnicas minimas: Fabricado em aco liga especial temperado
em fornos de atmosfera controlada. Dimensoes 250x 28 mm. Marca de
referencia Corneta, similar ou superior
ESPATULA REDONDA 470X19MM
Especificacoes tecnicas minimas: Fabricado em aco liga especial temperado
em fornos de atmosfera controlada. Dimensoes 470 x 19 mm. Marca de
referencia Corneta, similar ou superior
ESPATULA REDONDA 610X19MM
Especificacoes tecnicas minimas: Fabricado em aco liga especial temperado
em fornos de atmosfera controlada. Dimensoes 610 x 19 mm. Marca de
referencia Corneta, similar ou superior
TESOURA PROFISSIONAL DE PODA
Para jardinagem e floricultura usada especialmente em poda de arvores,
caracteristica forjada em aco cromo -vanadio, laminas retificadas com perfil
curvo proporcao cortes firmes possui fecho de couro e mola de retorno.
Acabamento cabos pintados e corpo fosco medida largura 228mm(9') peso
360g.
VASSOURA METALICA REG 22DENTES
Com cabo de madeira 120cm com 22 dentes, medidas mm olho 23mm, A
425mm, B322mm
VASSOURA METALICA REG 18DENTES
Com cabo de madeira 120cm com 18 dentes, medidas mm olho 23mm, A
332mm, B322mm
ASPERSOR GIRATORIO
De 50cm altura, raio de 10metros, vazao 700 a 1200 litros por hora.
ANCINHO CURVO LEVE 12 DENTES
Com cabo de madeira de 1¦ qualidade, 120 cm, com 12 dentes, medidas mm
olho 23mm A 85mm B 316mm.
Bico P/ pulverizador leque 03 vazao 110.
Garfo para carvao 16 dentes
Lamina 2 pontas de aco 305-2 especial
Garfo para carvao 12 dentes
MARRETA OITAVADA 1000GR C/CB
Especificacoes tecnicas minimas: cabeca forjada em aco especial. Tempera
nas faces de impacto. Bases polidas e envernizadas. Cabeca com acabamento
jateado. Fixacao por cunha metalica. Caracteristicas minimas: A(100),
B(255), C(42,5), D (40) (mm), peso de no minimo 1,10 kg. Marca de
referencia Tramontina, similar ou superior.
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LAPIS PARA CARPINTEIRO
Ideal para trabalhos em madeiras e materiais abrasivos. Com medidas
aproximadas comprimento: 180(mm), largura 17(mm), Altura 10 (mm) e Peso
11 (g). Marca de referencia, Irwin, similar ou superior
JG ALICATE PARA ANEIS EXT. INT
Ponta curva e reta, com 06 pecas: fabricado em aco cromo-vanadio, pontas
pretas fosfatizadas, cabo emborrachado para melhor ergonomia, embalagem
com divisorias para melhor organizacao, composto por 6 pecas.
Especificacoes tecnicas minimas: 1.8 x 180mm 68HS-07, 1.8 x 180mm
68HB-07, 1.8 x 180mm 68SS-07, 1.8 x 180mm 68SB-07, 2.3 x 250mm
68HS-10,2.3 x 250mm 68SS-10. Marca de referencia King Tony, similar ou
superior.
CAIXA P/FERRAMENTAS BAU 400MM
Especificacoes tecnicas minimas: comprimento: 400 mm Largura: 160 mm.
Altura: 110 mm. Descricao: Em chapa de aco, 1 bandeja, Alca na tampa
possibilita uso de cadeado, Pintura epoxi. Marca de referencia Marcon,
similar ou superior.
CAIXA P/FERRAMENTAS BAU 350MM
Especificacoes tecnicas minimas: Bau para Ferramentas, comprimento: 350
mm. Largura: 120 mm. Altura: 100 mm Descricao: Em chapa de aco,1
bandeja, Alca na tampa possibilita uso de cadeado, Pintura epoxi. Marca de
referencia Marcon, similar ou superior.
SACA PRISIONEIROS
Especificacoes tecnicas minimas: fabricados em aco cromo vanadio,
dimensao 8 mm a 25mm, tipo parafuso com rosca nas duas extremidades e
sem cabeça.
CHAVE FIXA PROFISSIONAL 8X10MM
Caracteristica minimas, totalmente forjada, acabamento cromo acetinado, aco
cromo-vanadio. Marca de referencia Corneta, similar ou superior.
CHAVE FIXA PROFIS. 10X12MM
Caracteristica minimas, totalmente forjada, acabamento cromo acetinado, aco
cromo-vanadio. Marca de referencia Corneta, similar ou superior.
CHAVE COMBINADA ARTICULADA 10 com catraca 10mm:
Especificacoes tecnicas minimas: material aco cromo vanadio. Marca de
referencia Vonder, similar ou superior.
CHAVE COMBINADA ARTICULADA 12 catraca 12mm:
Especificacoes tecnicas minimas: material aco cromo vanadio. Marca de
referencia Vonder, similar ou superior.
CHAVE COMBINADA ARTICULADA 14 catraca 14mm:
Especificacoes tecnicas minimas: material aco cromo vanadio. Marca de
referencia Vonder, similar ou superior.
CHAVE COMBINADA ARTICULADA 15 catraca 15mm:
Especificacoes tecnicas minimas: material aco cromo vanadio. Marca de
referencia Vonder, similar ou superior.
CHAVE COMBINADA ARTICULADA 17 com catraca 17mm:
Especificacoes tecnicas minimas: material aco cromo vanadio. Marca de
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referencia Vonder, similar ou superior.
CHAVE COMBINADA ARTICULADA 19 catraca 19mm:
Especificacoes tecnicas minimas: material aco cromo vanadio. Marca de
referencia Vonder, similar ou superior.
PISTOLA DE AR P/LIMP VD7 CURTA
Especificacoes tecnicas minimas: 1 Pistola de ar para limpeza, acompanha:
espigao giratorio rosca 1/4, NPT interno (femea) com espiga para mangueira
diametro 5/16. Indicada para limpezas de maquinas e equipamentos. Pressao
maxima de trabalho = 60 lbf/pol. Possui corpo em aluminio e acionamento
por gatilho, rosca de entrada de ar 1/4 (macho). Marca de referencia Vonder,
similar ou superior.
CALIBRADOR DE PNEUS
Especificacoes tecnicas minimas: com trava, latao polido, espigao para
mangueira 5/16. Marca de referencia Vonder, similar ou superior.
LANTERNA DE LED
Especificacoes tecnicas minimas: corpo em aluminio, luminosidade de no
minimo 130 lumens, alimentada por pilha AA. Marca de referencia Vonder,
similar ou superior.
KIT ACES. PODADORA TELESCOPICA
( corrente , sabre e oleo) para a podadora BRUDDEN EAS 750
TARRAXA MANUAL 1/2 A 1'
Especificacoes tecnicas minimas: jogo de tarraxa manual composto por: 01
porta-tarraxas com guia de 1', 01 tarraxa 1/2, 01 tarraxa 3/4, 01 tarraxa 1 e 02
guias de plasticos de 1/2 a 3/4. Marca de referencia Nove54, similar ou
superior
SERROTE PROF. P/ PODA 13"
Proprio para podas em jardins, lamina feita em aco carbono, dentes projetados
para cortas nos dois sentidos de movimento, cabo produzido em madeira
marfim. Altura 2,5 cm, largura 14,5 cm, comprimento 48 cm. Marca de
referencia Tramontina similar ou superior.
TORQUIMETRO ESTALO ENCAIXE 1/2
Torque ajustavel, acabamento cromado, margem de erro aproximadamente
4% aperto no sentido horario e anti-horario, acompanha manual de torques de
motores, comprimento da ferramenta 538 mm, ferramenta de precisao, usada
quando se deseja apertar algum parafuso usando um valor de torque
estabelecido, tipo de Leitura: analogico, acompanha estojo para
armazenamento. G Especificacoes tecnicas minimas: - Encaixe de 1/2" - Faixa
nominal: 3 a 14 kgf.m - Escala de 25 a 135 Nm - Escala de 20 a 100 lb.ft Escala de 200 a 1200 Ib.in - Marca de referencia Raven, similar ou superior
FOICE ACO CARBONO SAE 1070
Forjada, temperada e afiada. Superficie envernizada. Espessura de 2mm.
Aplicacao Utilizada para colheita de trigo, soja, arroz e pasto. Tambem pode
ser utilizada para cortar folhas ou partes das plantas que exigem certo
cuidado.
ANCINHO/RASTELO 12DTS S/CABO
Em aco carbono e acabamento em pintura eletrostatica a po. Medidas:
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comprimento 32 cm, dentes 6 cm, suporte para cabo 10 cm. Marca de
Referencia Tramontina, similar ou superior.
POLVILHADEIRA MATA FOR. +1000
E indicado para o combate as formigas no campo e nas florestas, capacidade 1
Kg de po. Leves e Praticas: tanque plastico translucido com bocal largo para
facilitar o enchimento. Facil uso: estribo incorporado ao tanque, facilitando a
aplicacao do produto. Bucha da bomba construida em PVC, de longa duracao.
- Manopla de acionamento com formato ergonomico, para facilitar o
bombeamento.
METRO DE MADEIRA DUPLO BAMBU
Chapeado e uma ferramenta manual indicada para aferir e conferir medidas de
objetos e pecas a serem cortadas, serradas ou instaladas. Ideal para servicos de
construcao, marcenaria, carpintaria e outras atividades mais. Caracteristica
minimas: fabricado em madeira flexivel, nao quebra com facilidade,
dobradica em chapa de funid.cionamento macio e leve, medidas nos dois
versos, em milimetro e em polegada, numeracao e regua pirografada na
madeira, nao apagam mesmo com o uso continuo, articulavel para ambos os
lados. Marca de referencia Bambu, similar ou superior. 2 metros
Metro nylon duplo 2m amarelo
SUPORTE SERR.COP.32/210 8,75MM
Capacidade entre 32 e 210 mm de diametro, haste 8,75 mm.
PA DE BICO LAM.MET.71CM C/CABO
Cabo de madeira, peso liquido aproximado 1,25 kg. Altura 1,21 cm, largura
26cm, comprimento 100,9 cm. Marca de referencia: Tramontina, similar ou
superior.
BALDE REFORCADO 12 L alca de reforcada.
Confeccionando em plastico reforcado, proporcionando maior leveza e vida
util, possui alca metalica para transporte com revestimento plastico,
conferindo maior conforto ao operador. Possui ainda fundo com ressalto, que
facilita o apoio das maos em todo seu contorno. Indicado para uso em
construcao civil. Marca de referencia, Vonder, similar ou superior
LATA CONC.GALVA.CHA.22 18 LIT
Lata concreto galvanizada chapa 22, 18 litros, reforcada.
COLHER PEDREIRO QUADRADA DE 8
Especificacoes tecnicas minimas: com haste curvada e cabo de madeira, O
cabo desta ferramenta, alem de possuir otima resistencia, e produzido com
madeira de origem renovavel. Caracteristicas minimas: A(325) B(104) C(200)
D (106) (mm) peso de no minimo 0,293kg.
COLHER PEDREIRO QUADRADA DE 10
Especificacoes tecnicas minimas: com haste curvada e cabo de madeira, O
cabo desta ferramenta, alem de possuir otima resistencia, e produzido com
madeira de origem renovavel. Caracteristicas minimas: A(385) B(128) C(250)
D (105) (mm) peso de no minimo 0,330kg.
DESEMPENADEIRA BASE BORRACHA
Especificacoes tecnicas minimas: 12 x 23, fabricada em plastico base de
borracha, ideal para perfeito acabamento em massa fina.
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LIMA PARA ENXADA COM CABO KF
Marca de referencia KF, similar ou superior.
NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 12
Especificacoes tecnicas minimas: com corpo em aluminio, base imantada.
Marca de referencia Stanley, similar ou superior.
NIVEL DE ALUMINIO 12
Especificacoes tecnicas minimas: Visor com bolhas amarelas para maior
visibilidade. Marca de referencia Stanley, similar ou superior.
NIVEL DE ALUMINIO 18
Especificacoes tecnicas minimas: Visor com bolhas amarelas para maior
visibilidade. Marca de referencia Stanley, similar ou superior.
NIVEL DE ALUMINIO 24
Especificacoes tecnicas minimas: Visor com bolhas amarelas para maior
visibilidade. Marca de referencia Stanley, similar ou superior.
LONA DE POLIETILENO 7X4M
Lona de polietileno com cantos reforcados. Ilhoses metalicos a cada 1metro
uso leve fio sintetico ao redor da bainha (maior resistencia) indicada para
industria, agricultura, construcao, recreacao, utilidades domesticas polietileno
de alta e baixa densidade com aditivo que protege contra os raios ultravioleta
espessura: aproximadamente 200 micras. Tamanho 7x4 m
Prato girat. m. rocadeira husq mod. 553 rs .
Prato gir.maq.rocadeira sthil mod. ps220.
Lamina do podador,M.226HS995 modelo Husqvarna
Laminas 3 pontas husq M 553 RS de aco, diametro 300 mm para rocadeira
Husqvarna mod. 553 rs
CONJUNTO CORTE TRIMCUT 553RS para trabalho de corte , limpeza e
acabamento . O fio de corte e ajustado manualmente. Para rocadeira
husqvarna
CONJUNTO CORTE SUPERCUT MOD553
Perfeito para trabalho de corte, limpeza e acabamento. O fio de corte e
mantido automaticamente no comprimento certo. Para rocadeira husqvarna
CONJUNTO CORTE TRIMCUT MOD.220
Para trabalho de corte, limpeza e acabamento. O fio de corte e ajustado
manualmente. Para rocadeira Stihl.
Corrente p/motosserra 28 D.73
Corrente para motosserra 61CC modelo Husqvarna
SABRE DUROMAT.13P 28D 3/8 1,5 1,5mm hu.
Marca de referencia still duromac, similar ou superior
SABRE DUROMATIC 61CC modelo husqvarna
Marca de referencia still duromac, similar ou superior
TRENA CURTAS PROFISSIONAL 3M
Especificacoes tecnicas minimas: comprimento 3m, largura da fita 19 mm,
peso 160grs.
TRENA CURTAS PROFISSIONAL 5M
Especificacoes tecnicas minimas: comprimento 5m, largura da fita 25 mm,
peso 310grs.

Und
84

05

85

08

6062
Und
6063
Und

86

15

6064
Und

87

15

6065
Und

88

15

6066
Und

89

20

90
91

100
10

92

100

93

25

22356
Mt
Und
Und

22364
22366
22393

Kg
8011
Kg
94

15

8012
Und

95

01

8391

Und
96

50

22363
Und

97

05

5453

TRENA LONGAS ABERTAS 30M
Especificacoes tecnicas minimas: comprimento 30 m,largura da fita 13 mm,
peso 750grs.
TRENA LONGAS ABERTAS 50M
Especificacoes tecnicas minimas: comprimento 50 m,largura da fita 13 mm,
peso 1000grs.
PENEIRA BORDA PLASTICO 8X28
Especificacoes tecnicas minimas: em aro e malha de arame, descricao tecnica
aro (cm) 50, tipo areia,malha arame (mm) 8x28 peso 431grs
PENEIRA BORDA PLASTICO 9X28
Especificacoes tecnicas minimas: em aro e malha de arame, descricao tecnica
aro (cm) 50 tipo arroz, malha arame (mm) 9x28 peso 448grs
PENEIRA BORDA PLASTICO 6X24
Especificacoes tecnicas minimas: em aro e malha de arame, descricao tecnica
aro (cm) 50 tipo feijao,malha arame (mm) 6x24 peso 565grs.
TRENA CURTA PROFISSIONAL 8MT
Especificacoes tecnicas minimas: comprimento 8m, largura da fita 25 mm,
peso 354grs.
LONA BRANCA ENC. 200MICRAS 8M encerada
LAMINAS 3 PONTAS STIHL OS 220 de aco, diametro 300 mm
BLOCO DE ESPUMA/ESPONJA
Utilizado para dar acabamento em rebocos e rejuntes. Medidas aproximadas:
Altura 13cm Comprimento 23cm Largura 4cm Peso 40g
CORRENTE P/MOVIMENT. CARGA 8MM
Corrente para movimentacao e amarracao de carga- *ISO 3076 especificacoes tecnicas: diametro da corrente: 5/16(8mm) - reforcada.
CORRENTE P/MOVIMENT CARGA 10MM
Corrente para movimentacao e amarracao de carga- *ISO 3076 especificacoes tecnicas: diametro da corrente: 3/8(10 mm) - reforcada.
ESCADA PROF DE ABRIR 13 KG
Rodas na extremidade superior, para suave extensao apoiada na parede,
pratico e suave sistema de articulacao/travamento para fechar e estender,
100% liga especial de aluminio, super resistente (120 kg) com sapata 100%
borracha com desenho especial para melhor aderencia. Degraus com apoio
plano para os pes. Travamento automatico na extensao garantia de no minimo
01 ano. Caracteristicas tecnicas: Numero de degraus 2X11 degraus Altura
fechada APROX 3,60 m Altura pintor APROX 3,50m Altura esticada
APROX 6,00m
Peso APROX13 kg. Marca ALUSTEP (SBA) similar ou superior. CAMARA DE AR 3.5 X 8 para pneus de carrinho de mao.
Com Resistencia mecanica (furos, rasgos, etc) e reparabilidade (possibilidade
de efetuar consertos de furos). Marca de referencia Levorin similar ou
superior.
CINTA COMPLETA 50MMX5000X7MT
Catraca e cinta confeccionadas em poliester. Fator de seguranca: 2:1
utilizadas em transporte de cargas em geral, motocicletas, barco de pequeno
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porte, cilindros de gases e equipamentos em geral. Especificacoes 50 mm x
5000 t carga x 7 metros
CORRENTE P/MOVIMENT CARGA 7MM
Corrente para movimentacao e amarracao de carga- *ISO 3076 especificacoes tecnicas : diametro da corrente: 1/32(7 mm)- reforcada.
CORRENTE P/MOVIMENT CARGA 6MM
Corrente para movimentacao e amarracao de carga- *ISO 3076 especificacoes tecnicas : diametro da corre 1/4 (6 mm) - reforcada.
CINTA COMPLETA 50MMX5000TX5M
Catraca e cinta, confeccionadas em poliester. Fator de seguranca: 2:1
utilizadas em transporte de cargas em geral, motocicletas, barco de pequeno
porte, cilindros de gases e equipamentos em geral. Especificacoes 50 mm x
5000 t carga x 5 metros
ESCADA DE FIBRA EXTENSIVEL
Nao condutora de eletricidade. Sao resistentes a corrosao quimica, mais leves
e resistentes que as de madeira, aluminio e aco. Facil manuseio e seguranca.
Carga Maxima de trabalho: 110 kg. Aplicacao: Ideal para trabalho em
eletricidade, telecomunicacao, manutencao, pintura, trabalho em altura,
instalacoes e muitos outros. 4,80m fechada (16 degraus) 8,40m aberta (27
degraus).
ESCADA PROF DE ABRIR 10KG
Rodas na extremidade superior, para suave extensao apoiada na parede,
pratico e suave sistema de articulacao/travamento para fechar e estender,
100% liga especial de aluminio, super-resistente (120 kg) com sapata 100%
borracha com desenho especial para melhor aderencia. Degraus com apoio
plano para os pes. Travamento automatico na extensao garantia de no minimo
01 ano. Caracteristicas tecnicas: Numero de degraus 2X8 degraus Altura
fechada APROX 2,70 m Altura pintor APROX 2,60m Altura esticada
APROX 4,50m Peso APROX 10 kg Marca ALUSTEP (SBA) similar ou
superior.
CAIXA PLASTICA AGRICOLA
Popularmente conhecida como caixa plastica de supermercado. Usada em
todos os segmentos, desde laticinios, colheita de frutas, legumes, frigorificos,
quitandas, feiras livres, minimercados e hipermercados e no ramo industrial
para catalogar e armazenar grandes pecas. Capacidade volumetrica: 47 Litros
Capacidade carga por caixa: 30 Kg Capacidade carga por empilhamento: 330
Kg
Alicate amperimetro 750 V
PULVERIZADOR COSTAL 20L
Com alta durabilidade e eficiencia de aplicacao. Especificacao tecnica, bomba
tipo pistao, camara compensacao latao peso 5 kg, capacidade do tanque de 20
litros. Marca jacto similar ou superior.
PNEU CARRINHO MAO 3.50X8 de borracha
Marca de referencia Levorin similar ou superior
CONJUNTO CORTE SUPERCUT OS220
Perfeito para trabalho de corte, limpeza e acabamento. O fio de corte e
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mantido automaticamente no comprimento certo para rocadeira Stihl
Alicate crimpador RJ45
PNEU CARRINHO DE MAO 3.25-8 de borracha
Marca de referencia Levorin similar ou superior.
CAMARA DE AR 3.25-8
Para pneus de carrinho de mao. Com Resistencia mecanica (furos, rasgos, etc)
e reparabilidade (possibilidade de efetuar consertos de furos). Marca de
referencia Levorin similar ou superior.
Mangueira PT 300 1/4
Mangueira PT 300 3/8
Mangueira lava jato 3/4 (750 PSI / 2TR nylon)
Mangote azul (2")
Mangote azul (3")

1 - O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.
2 - Os produtos serão solicitados parceladamente.
3 -A conferência dos produtos será efetuada pelo setor requisitante em qualquer fase da entrega.
Será verificada a qualidade, podendo recusá-los caso comprove estar em desacordo com o edital e a
Proposta Comercial apresentada pelo licitante.
4 -O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do
licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e
penais cabíveis.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
O licitante vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias para efetivar a entrega do produto, a contar do
recebimento da ordem de fornecimento OF emitida pelo Setor de Compras. Os produtos solicitados
deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal situado à Av. Galdino Morato de Menezes, n° 100,
Bairro São José – Pompéu/MG.
9 - Prazo de Pagamento: Até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês do fornecimento, mediante a
apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante.
10 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente
deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº:

02.05.50.04.122.0001.2019.3.3.90.30.00 023 / 02.03.10.13.391.0012.2246.3.3.90.30.00 039
02.03.10.13.392.0011.2034.3.3.90.30.00 048 / 02.03.10.13.392.0011.2332.3.3.90.30.00 055
02.03.10.27.812.0014.2035.3.3.90.30.00 066 / 02.03.20.13.695.0013.2040.3.3.90.30.00 079
02.03.30.13.391.0012.2038.3.3.90.30.00 081 / 02.03.40.27.813.0014.2272.3.3.90.30.00 092
02.04.40.08.243.0009.2194.3.3.90.30.00 112 / 02.04.40.08.243.0009.2194.3.3.90.30.00 113
02.04.40.08.244.0008.2189.3.3.90.30.00 132 / 02.04.40.08.244.0008.2189.3.3.90.30.00 133
02.04.40.08.244.0009.2157.3.3.90.30.00 144 / 02.04.40.08.244.0016.2190.3.3.90.30.00 163
02.04.60.08.122.0001.2187.3.3.90.30.00 188 / 02.05.10.12.365.0017.2059.3.3.90.30.00 230

02.05.10.12.365.0017.2059.3.3.90.30.00 231 / 02.05.20.12.361.0017.2055.3.3.90.30.00 254
02.05.20.12.361.0017.2055.3.3.90.30.00 255 / 02.05.20.12.361.0018.2064.3.3.90.30.00 264
02.05.20.12.361.0018.2065.3.3.90.30.00 266 / 02.05.20.12.361.0018.2065.3.3.90.30.00 267
02.05.20.12.361.0018.2067.3.3.90.30.00 274 / 02.05.20.12.361.0018.2067.3.3.90.30.00 275
02.05.30.12.364.0020.2058.3.3.90.30.00 291 / 02.05.60.12.122.0001.2081.3.3.90.30.00 307
02.05.60.12.122.0001.2205.3.3.90.30.00 315 / 02.05.60.12.122.0001.2205.3.3.90.30.00 316
02.06.40.04.123.0007.2013.3.3.90.30.00 331 / 02.06.40.04.129.0007.2094.3.3.90.30.00 347
02.07.10.04.122.0001.2099.3.3.90.30.00 369 / 02.07.10.04.122.0001.2196.3.3.90.30.00 374
02.07.10.06.181.0015.2105.3.3.90.30.00 381 / 02.07.10.06.181.0015.2124.3.3.90.30.00 386
02.07.10.06.181.0015.2125.3.3.90.30.00 389 / 02.07.10.06.181.0015.2132.3.3.90.30.00 391
02.07.10.06.181.0015.2220.3.3.90.30.00 393 / 02.08.30.22.661.0026.2110.3.3.90.30.00 454
02.09.10.04.122.0001.2263.3.3.90.30.00 476 / 02.09.10.04.122.0001.2318.3.3.90.30.00 480
02.09.10.15.451.0029.1045.4.4.90.51.00 484 / 02.09.10.15.451.0029.1049.4.4.90.51.00 485
02.09.10.15.452.0028.1052.4.4.90.51.00 491 / 02.09.10.15.452.0029.2116.3.3.90.30.00 503
02.09.10.15.452.0029.2126.3.3.90.30.00 509 / 02.09.10.15.452.0029.2127.3.3.90.30.00 515
02.09.10.15.452.0029.2128.3.3.90.30.00 518 / 02.09.10.15.452.0029.2130.3.3.90.30.00 527
02.09.10.15.452.0029.2131.3.3.90.30.00 399 / 02.09.10.15.452.0029.2131.3.3.90.30.00 400
02.09.10.15.541.0028.1039.4.4.90.51.00 530 / 02.09.10.17.512.0029.1119.4.4.90.51.00 531
02.09.10.17.512.0029.2119.3.3.90.30.00 536 / 02.09.10.26.782.0030.1117.4.4.90.51.00 542
02.09.10.26.782.0030.2136.3.3.90.30.00 547 / 02.09.10.26.782.0030.2138.3.3.90.30.00 552
02.09.10.26.782.0030.2261.3.3.90.30.00 559 / 02.09.10.26.782.0030.2261.3.3.90.30.00 560
02.09.10.26.782.0030.2262.3.3.90.30.00 564 / 02.09.30.18.541.0028.1043.4.4.90.51.00 418
02.09.30.18.541.0028.2319.3.3.90.30.00 470 / 02.09.30.18.541.0028.2319.3.3.90.30.00 751
02.10.10.04.121.0001.2005.3.3.90.30.00 573 / 02.11.10.10.122.0031.2156.3.3.90.30.00 589
02.11.10.10.122.0031.2156.3.3.90.30.00 590 / 02.11.10.10.301.0021.2162.3.3.90.30.00 602
02.11.10.10.301.0021.2223.3.3.90.30.00 612 / 02.11.10.10.301.0021.2223.3.3.90.30.00 613
02.11.10.10.301.0021.2223.3.3.90.30.00 614 / 02.11.10.10.301.0021.2224.3.3.90.30.00 626
02.11.10.10.302.0022.2151.3.3.90.30.00 649 / 02.11.10.10.302.0022.2170.3.3.90.30.00 659
02.11.10.10.302.0022.2170.3.3.90.30.00 660 / 02.11.10.10.303.0023.2174.3.3.90.30.00 676
02.11.10.10.303.0023.2174.3.3.90.30.00 677 / 02.11.10.10.304.0024.2175.3.3.90.30.00 684
02.11.10.10.305.0024.2176.3.3.90.30.00 692 / 02.11.10.10.305.0024.2176.3.3.90.30.00 693
02.11.10.10.305.0024.2176.3.3.90.30.00 694 / 02.12.10.04.122.0006.2001.3.3.90.30.00 703
02.13.10.04.124.0005.2002.3.3.90.30.00 717

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento Urbanístico,
Serviços Urbanos e Transporte da Prefeitura de Pompéu/MG

____________________________________________________
Fernando Faria Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura, Planejamento Urbanísticos, Serviços Urbanos e Transporte.

ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº 079/2019.
PROCESSO Nº 116/2019.
VALIDADE: 12 meses
Aos ___( ) dias do mês de______ de 2019, na sala de licitações, na sede no Centro Administrativo,
situado na Avenida Galdino Morato de Menezes, nº. 100, São José, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, Sr. Ozéas da Silva Campos, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei
10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas
no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2019 por deliberação da pregoeira oficial e
equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 116/2019 RESOLVE registrar os preços
para a aquisição dos produtos constantes nesta ata, a serem utilizados no Município, tendo sido os
referidos
preços
oferecidos
pela
empresa
__________________________,
CNPJ:
__________________, com sede à Rua ____________________, neste ato representada por
____________________________, CPF: ___________________________, cuja proposta foi
classificada em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.
01 - DO OBJETO:
O objeto do fornecimento são os produtos constantes desta ata, em que são discriminados, a
apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir
os produtos referidos nesta ata.
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações
que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será,
cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por
todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.
04 - DO PREÇO
I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 079/2019.
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação
pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 079/2019, que
integra o presente instrumento de compromisso.
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas,
no Pregão nº 079/2019 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
05 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
O licitante vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias para efetivar a entrega do produto, a contar do
recebimento da ordem de fornecimento OF emitida pelo Setor de Compras. Os produtos solicitados

deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal situado à Av. Galdino Morato de Menezes, n° 100,
Bairro São José – Pompéu/MG.
06 - DO PAGAMENTO
I - O pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria até o 15º dia útil do
mês subsequente ao mês do fornecimento, e conferência do objeto, mediante a apresentação da Nota
Fiscal Eletrônica devidamente aprovada pela Comissão de Recebimento da Prefeitura Municipal de
Pompéu.
II. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo – Termo de
Referência, conforme Nota Fiscal.
III. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só
será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial
junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a
remuneração auferida;
IV. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação financeira em virtude de penalidade;
V. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes da prestação dos
serviços, de modo a constituírem a única e total contraprestação;
VI. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os
defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços.
VII - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
da seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para
data posterior a do seu vencimento.
II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para
substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente da aplicação das
penalidades cabíveis.
III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser
feita por memorando, oficio, telex, fac-símile ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário
do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.
IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o
caso.

V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade
requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver
recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade
requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco
por cento nas quantidades estimadas.
VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT)
referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.
08 - DAS PENALIDADES
8.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua
proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de
licitar pelo prazo de até cinco anos.
8.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no
cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras
irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções:
8.2.1. advertência;
8.2.2. multa de:
8.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto,
sobre o valor da parcela, por ocorrência;
8.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a
10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso;
8.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
d) descumprimento de cláusula contratual.
8.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
8.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
8.3. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pompéu,
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos
pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.
8.4.A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá
ser também aplicada aqueles que:
8.4.1.Retardarem a execução do pregão;
8.4.2.Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
8.4.3.Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado
qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da
data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 079/2019, o
qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se
refere o Decreto instituidor do Registro de preços.
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o
disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.
II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal
8.666/93.
11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
Pela Administração, quando:
A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração
não aceitar sua justificativa;
C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração;
D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração;
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;
*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o
0preço registrado a partir da publicação.
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
A - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.
12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO
I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo
Secretario requisitante.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 079/2019 e as propostas das empresas classificadas no
certame supra-numerado.
13.2. - Fica eleito o foro desta Comarca de Pompéu/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes
da utilização da presente Ata.
13.3. - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Pompéu/MG, __ de _______ de 2019

____________________________
Ozéas da Silva Campos
Prefeito Municipal de Pompéu/MG

____________________________
Signatárias

ANEXO V AO PROCESSO Nº 116/2019, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 079/2019.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº
10.520/2002
DECLARAÇÃO

____________________________________________,
sediada

CNPJ_____________________________,

________________________________________________,

por

intermédio

de

seu

representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 079/2019, DECLARA expressamente
que:

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.

_______________________, ______ de ___________ de 2019.

______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________
Nº Cédula de Identidade: _________________________

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE A PREGOEIRA, PELO
INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA
SESSÃO.

ANEXO VI AO PROCESSO Nº 116/2019, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 079/2019.
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei,
que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e local

_____________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

ANEXO VII AO PROCESSO Nº 116/2019, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
MODELO DE DECLARAÇÃO

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO
Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu
representante legal 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 ( ).
............................................
(Data)
............................................................
(Representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VIII AO PROCESSO Nº 116/2019, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 079/2019.

MODELO DE DECLARAÇÃO

CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

____________________________________________,
CNPJ_____________________________,
sediada ________________________________________________, por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 079/2019, DECLARA expressamente
que:
Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao que determina o
subitem 7.4.3 do referido Edital;

_______________________, ______ de ___________ de 2019.

______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________
Nº Cédula de Identidade: _________________________

ANEXO IX AO PROCESSO Nº 116/2019, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 079/2019.
FICHA PARA CADASTRO DE FORNECEDORES (devolver devidamente preenchida)
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Responsável pelo Registro: ___ Junta Comercial ____Cartório de Registro
Data do Registro:
Número do Registro:
Descrição do Objeto Social:
Endereço:
Complemento:
CEP:
Bairro:
Município:
UF:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Contato:
Dados da conta corrente da empresa
Banco:
Agencia:
Conta:

