EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
REGISTRO DE PREÇOS
PREÂMBULO
O MUNICIPIO DE MINDURI, com sede na RUA PENHA, nº 99, Vila Vassalo MINDURI – MG, CEP 37.447-000, inscrito no CNPJ sob o nº 17.954.041/000110, torna público a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019, na
modalidade PREGÃO Nº 009/2019, do tipo REGISTRO DE PREÇOS no
regime de MENOR PREÇO POR ITEM, regido pela Lei Federal nº.
10.520/2002, Decreto Nacional Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 1836/2018
e subsidiariamente com a Lei 8.666/93 e suas modificações, e demais
condições fixadas neste instrumento convocatório.
O certame está instaurado na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”,
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM", decorrente do menor desembolso
financeiro a ser despendido pelo município (valor máximo do valor total
global de R$ 73.234,08 (setenta e três mil e duzentos e trinta e quatro reais
e oito centavos), critério de julgamento “menor preço” do repasse
financeiro do município.
ORGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
O pregão será conduzido pelo Pregoeiro permanente da Prefeitura
Municipal de Minduri-MG, Sr. Daniel de Amorim Freitas e sua Equipe de Apoio
composta pelos servidores designados pela Portaria Nº. 714/2019 de 22 de
Fevereiro de 2019.
LOCAL, DATA E HORA.
A Sessão pública de processamento do Pregão será realizada na Sede
da Prefeitura Municipal de Minduri/MG, situada na Rua Penha, Nº 99, Bairro
Vila Vassalo, Minduri/MG, no dia 04/09/2019.
O CREDENCIAMENTO OCORRERÁ A PARTIR DAS 9:00HS DO DIA
04/09/2019, E A ABERTURA DA SESSÃO OCORRERÁ ASSIM QUE O
PREGOEIRO DETERMINAR O TÉRMINO DO CREDENCIAMENTO,
QUANDO SERÃO RECEBIDOS OS ENVELOPES DE DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO E PROPOSTA, RELATIVOS À LICITAÇÃO.
Ocorrendo decretação de feriados ou outro fato superveniente que
impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será
automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário, independentemente de nova comunicação.

1. OBJETO
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1.1.
Constitui objeto do presente Pregão Presencial o registro de
preços para aquisição de materiais de consumo e permanente que
atendam às necessidades do setor de Educação e Cultura do nosso
Município de Minduri/MG, conforme discriminado no Anexo I.
1.1.1. O prazo máximo de entrega dos produtos será de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento da ordem de fornecimento, devidamente
assinado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação.
1.2.
A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá sua vigência de
12 (doze) Meses.
1.3.
A Administração se reserva no direito de adquirir, ou não, o todo
ou parte do objeto licitado.
2. ANEXOS QUE ACOMPANHAM ESTE EDITAL:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial para Fornecimento do Objeto
ANEXO III - Declaração que não emprega de menor;
ANEXO IV - Modelo de Carta de Credenciamento; (FORA DO ENVELOPE)
ANEXO V- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
ANEXO VI - Declaração de Cumprimento dos requisitos de Habilitação;
ANEXO VII - Minuta do Contrato;
ANEXO VIII – Modelo de Porcuração. (FORA DO ENVELOPE)
ANEXO IX– modelo de declaração de microempresa (ME) ou de empresa de
pequeno porte (EPP); (FORA DO ENVELOPE)
ANEXO X – Minuta da Ata de Registro de Preçpo;
ANEXO XI - Recibo.(FORA DO ENVELOPE)
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo
pertinente ao objeto licitado, que atendam as condições fixadas neste
edital;
3.2. Participarão da Sessão Oficial do Pregão
representantes efetivamente credenciados.
3.3. Não poderá participar da presente licitação empresa:

Presencial

os

a. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração
e
declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração;
b. Em consórcio;
c. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial;
3.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira
responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às
penalidades cabíveis.
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4. CREDENCIAMENTO
4.1.
Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para
credenciamento junto ao Pregoeiro, no horário estipulado no preâmbulo
deste edital, devidamente munido de:
4.2.
Contrato Social original acompanhado de cópia, ou cópia
autenticada em cartório; Carteira de Identidade ou documento legal
equivalente; documento que o credencie (Carta de Credenciamento) a
participar deste certame, ou procuração por instrumento público ou
particular, com firma reconhecida, através da qual lhe seja atribuído
poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os
atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do
licitante.
4.3.
O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá
apresentar carteira de identidade ou documento legal equivalente e o
respectivo Estatuto ou Contrato Social Atualizado.
4.4.
O Documento de credenciamento obedecerá ao Modelo do
ANEXO IV.
4.5.
Modelo de declaração de microempresa (ME) ou de empresa de
pequeno porte (EPP), ANEXO IX.
4.6.
No caso de licitantes que sejam MICRO EMPRESA ou EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, deverá ser apresentada Certidão expedida pela
Junta Comercial, atualizada, sob pena de não receber o tratamento
previsto na Lei Complementar nº 123/06 alterada para 147/14, destinada
às ME e EPP. A Certidão expedida pela Junta Comercial será
considerada como válida por 30 (trinta) dias, a partir da data de sua
emissão.
A
MENCIONADA
CERTIDÃO
DEVERÁ
SER
APRESENTADA NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO.
4.7.
O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto
ao (à) Pregoeiro (a) implica a responsabilidade legal dos atos praticados
e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações
inerentes ao Pregão Presencial.
4.8.
A documentação para o credenciamento deverá ser entregue ao
Pregoeiro fora de qualquer envelope, no dia 04 de setembro de 2019.
5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO
5.1.
Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão
ser entregues ao (à) Pregoeiro (a) na abertura da Sessão Pública
deste certame, em envelopes distintos, colados e indevassáveis,
contendo em sua parte externa, as seguintes informações:
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ÀO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI
ENVELOPE 01
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
“PROPOSTA”
RAZÃO
SOCIAL
E
ENDEREÇO
DA
LICITANTE:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________
E-MAIL:
TEL.:
ÀO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI
ENVELOPE 02
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO
SOCIAL
E
ENDEREÇO
DA
LICITANTE:______________________________________________________
_______________________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________
E-MAIL:
TEL.:
6. PROPOSTA COMERCIAL
6.1.
A proposta deverá obrigatoriamente ser apresentada indicando o
nome e CNPJ da empresa licitante, escrita de forma legílvel, sem
rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, ou datilografada, ou
processada em computador, assinada pelo seu representante legal ou
credenciado, devidamente identificado e qualificado, ou em modelo
próprio em que conste:
6.2.
Descrição do produto, conforme especificações constantes
no Anexo I;
6.3.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no
Edital.
6.4.
O licitante deverá apresentar proposta comercial referente a todos
os itens objetos da licitação, ou apenas, aos itens que lhe convier.
6.4.1. ALÉM DA PROPOSTA ESCRITA DEVERÁ O PROPONENTE
DEVERÁ SER ENTREGUE OBRIGATORIAMENTE, NO MESMO
ENVELOPE, CD OU PEN DRIVE COM OS MESMOS PREÇOS
LISTADOS NA PROPOSTA ESCRITA;
6.4.2. O SOFTWARE PARA LANÇAMENTO DOS PREÇOS DEVERÁ
SER OBTIDO PELOS PROPONENTES COM ANTECEDÊNCIA
JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ATRAVÉS
DO EMAIL licitacaominduri@gmail.com, OU PELO SITE
http://www.minduri.mg.gov.br. SOFTWARE LINK
PARA
DOWLOAD http://proposta.siplanweb.com.br/proposta-2.01.1.exe.
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6.4.3. APÓS PREENCHIMENTO DA PROPOSTA EM MODELO DIGITAL,
O SISTEMA EMITIRÁ ATRAVÉS DE RELATÓRIO, O NÚMERO
PARA CHAVE DE ACESSO. O MENCIONADO RELATÓRIO
DEVERÁ SER IMPRESSO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE
DA EMPRESA E ENTREGUE JUNTAMENTE COM O CD NO
ENVELOPE DE PROPOSTA.
6.4.4. É INDISPENSÁVEL A ENTREGA DO RELATÓRIO CONTENDO O
NÚMERO DA CHAVE DE VALIDAÇÃO CITADO NO ITEM 6.4.3,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE SEM O
MENCIONADO DOCUMENTO NÃO SERÁ POSSÍVEL A
IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O SISTEMA GERENCIADOR
DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MINDURI. NÃO ALTERAR O
NOME DO ARQUIVO.
6.5.
É vedada a imposição de condições ou apresentação de opções,
somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma origem,
uma marca e um preço para cada item licitado.
6.6.

O preço deverá ser cotado considerando-se:

6.6.1. A entrega do objeto de acordo com as condições e exigências
contidas neste edital e seus anexos, incluídos os valores de
quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus
previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou
acessórios;
6.6.2. Os preços devem ser expressos em moeda corrente do País, em
numeral, com até 02 (duas) casas decimais.
6.6.3. Descrição do produto,
constantes no Anexo I;

marca,

conforme

especificações

6.6.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no
Edital.
6.6.5. A proposta e os lances, obrigatoriamente,
apresentação do MENOR PREÇO POR ITEM.

consistirão

na

6.6.6. Havendo licitantes que sejam MICRO EMPRESA ou EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, o critério a ser utilizado para julgamento
das Propostas será o disposto na Lei Complementar nº 123/2006
alterada para 147/14.
6.6.7. A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 DIAS dias,
contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
6.7.
Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente
aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial.
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7. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
7.1.
O licitante que ofertar o menor preço por Item, deverá apresentar
para fins de habilitação do certame a seguinte documentação. Os
documentos abaixo deverão ser apresentados no envelope 02 para a
comprovação da regularidade para habilitação, em original ou em cópia
autenticada em cartório ou por servidor competente, e estar em plena
validade.
7.2.
Cédula de identidade do Administrador da Empresa (original e
cópia para ser autenticada por servidor público, ou cópia autenticada em
cartório), conforme contrato social;
7.3.
Ato Constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor, e a última
alteração contratual devidamente consolidada e registrada na Junta
Comercial, e em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documento indicando a eleição
de seus atuais administradores. Inscrição de ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício
(original e cópia para ser autenticada por servidor público, ou cópia
autenticada em cartório);
7.4.
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;
7.5.
O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua
condição mediante a apresentação do Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço:
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado ;
7.6.
Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
7.7.
Prova de regularidade junto à Receita Federal do Brasil que
demonstre que a Empresa encontra-se regular em relação aos Débitos
Tributários e Contribuições Previdenciárias.
7.8.
Prova de Regularidade junto à Secretaria Estadual de Fazenda
da sede do licitante;
7.9.
Prova de Regularidade fiscal junto ao Município sede do licitante
(original mais cópia para ser autenticada, ou cópia autenticada em
cartório, ou original somente), caso a certidão não tenha sido impressa
via internet;
7.10.

Prova de Regularidade junto ao FGTS;

7.11.

Prova de regularidade trabalhista emitida através do endereço
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eletrônico www.tst.jus.br;
7.12.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E TÉCNICA

7.12.1. Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata,
expedida por setor do Poder Judiciário da Comarca da sede da
licitante, e terá que ter sido emitida no prazo máximo de 60
(sessenta) dias anteriores à data fixada para a sessão pública
(original e cópia para ser autenticada por servidor público, ou cópia
autenticada em cartório);
7.12.2.

Alvará de licença e funcionamento;

7.13.
Declaração 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, conforme Anexo III;
7.14.
Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de
superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Anexo V;
7.15.
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação,
conforme modelo constante do Anexo VI do presente edital;
Os documentos que vierem autenticados em cartórios localizados no
Estado de Minas Gerais deverão apresentar o selo de autenticidade em
todas as laudas, conforme exigências da Corregedoria Geral de Justiça
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Secretaria Estadual de Fazenda
de Minas Gerais.
7.16.
O Pregoeiro(a) e a equipe de apoio efetuarão consultas aos sites
emissores de documentos apresentados pelos licitantes, para confirmar
a autenticidade dos mesmos para fins de habilitação.
7.17.
Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos
extraídos pela internet, e terão que ter vigência plena até a data
fixada para sua apresentação.
7.18.
Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que
os respectivos originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe
de Apoio para autenticação NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO.
7.19.
Os documentos mencionados neste título não poderão ser
substuídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de
fitas, discos magnéticos e filmes.
7.20.
Os documentos que não possuírem prazo de vigência
estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser datados dos últimos 180
(cento e oitenta) dias até a data de sua apresentação.
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7.21.
Se o licitante for Mattriz, todos os docuentos deverão estar em
nome da Matriz. Se o icitante for a filial, todos o documentos deverão
estar em nome da filial;
7.22.
Se o licitante for Matriz, e o executor do contrato for filial, a
docuemntação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial,
simultaneamnete;
7.23.
Serão dispensados da filial aqueles documentos, que pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
Matriz.
7.24.
Da sessão lavra-se Ata circunstanciada , na qual serão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes,
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos
licitantes.
7.25.
A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de
habilitação em desacordo com o previsto neste título inabilitará o
licitante.
7.26.
Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será
devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica
autenticada.
8. DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 COM SUAS
ALTERAÇÕES PARA 147/14.
8.1.
Qualquer empresa que se enquadre no regime da Lei
Complementar 123/06 e alterações ora 147/14 e receberá os benefícios
elencados na Lei Complementar, desde que apresentem NO
MOMENTO DE CREDENCIAMENTO a Certidão da Junta Comercial
atestando essa situação, conforme disposto na cláusula 4.5 e 4.6.
8.2.

Os benefícios que a empresa receberá são:

a) Preferência de contratação nos casos de empate;
b) Possibilidade de apresentar a Regularidade Fiscal no prazo de cinco
dias
úteis, prorrogável por igual período, caso tenha apresentado
Certidão de Débitos Positiva e/ou Vencida.
c) A empresa que não presentar as certidões extras fiscais em 5(cinco)
dias uteis, a mesma será desclassificada e passará para o segundo
lugar a possibilidade de classificação e habilitação.
9. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
9.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos
representantes das empresas licitantes, o Pregoeiro declarará
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aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se
aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos
envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente
credenciados.
9.2.

Classificação das Propostas Comerciais:

a. Aberto os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão
analisadas verificando-se o atendimento de todas as
especificações e condições estabelecidas neste edital e em seus
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que
estiverem em desacordo.
b. Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta
de vantagem.
c. O(a) Pregoeiro(a), no julgamento das propostas, poderá
desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis que não afetem
o seu conteúdo.
d. O(a) Pregoeiro(a), após a abertura das Propostas Comerciais,
procederá à verificação de sua conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital, à consequente desclassificação das
propostas em desacordo e à divulgação dos preços cotados pelos
licitantes.
e. Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para
comprovação da exequibilidade dos preços, a sessão poderá ser
suspensa, sendo agendada nova data e horário para sua
continuidade.
f. O Pregoeiro(a) classificará a proposta de MENOR PREÇO POR
ITEM e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em
até 10% (dez por cento) à melhor proposta, para que seus
autores participem dos lances verbais.
g. Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas
condições definidas no sub ITEM anterior, o Pregoeiro classificará
as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três),
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os valores oferecidos nas propostas apresentadas.
9.2.1. Será desclassificada a proposta que:
a.

Apresente valores que caracterizem incompatíveis com os
preços de mercado, superestimados ou manifestamente
inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3º
do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93;

b. Não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em
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diligências ou no Edital;
c. Não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das
diligências.
9.2.2. Lances Verbais:
a. Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances,
será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos, a partir do autor da
proposta classificada de MAIOR PREÇO POR ITEM aos demais
e em ordem decrescente de valores.
b. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições,
ficarem empatadas, será realizado sorteio, para definir a ordem
de apresentação dos lances.
c. Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao
último lance registrado pel Pregoeiro.
d.

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado
pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de
lances e na manutenção do último valor apresentado pelo
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
9.2.3. Lei complementar 123/2006 com suas alteraçõs para
147/14.

a) Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver
sido ofertada por ME ou EPP enquadrada nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e houver proposta
apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento)
superior ao melhor preço, estará configurado o empate previsto no
art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.
b) Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na
fase de credenciamento dos licitantes, nos termos do item 4.5 e 4.6,
proceder-se-á da seguinte forma:
c) A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço
inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob
pena de preclusão do exercício do direito de preferência.
d) Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate
ficto, utilize seu direito de preferência, na forma do item anterior, será
classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.
e) Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de
preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas as
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demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no
limite estabelecido no item 8, na ordem de classificação, para o
exercício do direito de preferência.
f) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP
que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas
empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance.
g) Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o
direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a
classificação da etapa de lances.
h) Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa
de lances, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei
Complementar nº 123/06 e suas alterações, ofertar o menor preço.
9.2.4. Julgamento:
a)
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM,
desde que observadas às especificações e demais condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
b)

Será desclassificada a proposta que:

c)

Não se refira a integridade do objeto;

d)
Não atenda as exigências estabelicdas no Edital ou em
diligência;
e)
Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente
inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, §
3º e art. 48, II da Lei Federal nº 8.666/93.
f)
Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o preço é inexequível, fixará
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por
meio de planilha de custos ou outros documentos.
g)
Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a
proposta será desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções
legais.
h) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
o Pregoeiro(a), examinará a aceitabilidade da primeira classificada,
quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios estabelecidos
neste edital, decidindo motivadamente a respeito.
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i)
Caso não se realizem lances verbais, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de MENOR PREEÇO POR
ITEM.
j)
Se houver apenas uma oferta e desde que atenda a todos os
termos do edital e que seu valor seja compatível com o valor de
mercado, esta poderá ser aceita.
k)
Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação das
condições de habilitação do licitante e, assim, sucessivamente, na
ordem de classificação até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a
ele adjudicado o objeto, para o qual tenha apresentado proposta.
l)
Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO POR ITEM, será
aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante
que a tiver formulado, para confirmação das suas condições
habilitatórias.
m) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro
poderá negociar com o proponente para que seja obtido maior
desconto.
n) Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o
qual apresentou melhor proposta.
o) NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE APARELHOS TELEFÔNICOS
NA SESSÃO.
10. IMPUGNAÇÕES E RECURSO
10.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
10.2. Caberá o pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.
10.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para realização do certame.
10.4. 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 do recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
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recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala
da Comissão Permanente de Licitação.
10.5. As razões e contrarrazões deverão ser apresentadas
exclusivamente mediante protocolo, na sede da Prefeitura Municipal
de Minduri, no horário das 8h às 16h, não sendo aceitos quaisquer
outros meios de interposição, tais como fax, internet, correio ou
qualquer outro meio de comunicação.
10.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará
a decadência do direito de recurso.
10.7. Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro
terá efeito suspensivo.
10.8. O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
10.9. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.
10.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.11. 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.
10.12. Somente serão aceitos recursos e impugnações previstos nas
Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, os quais deverão ser
exclusivamente protocolados na sede da Prefeitura Municipal de
Minduri/MG.
10.13. Não serão aceitos impugnações e recursos enviados via fax,
internet, correio ou qualquer outro meio de comunicação.
11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. A adjudicação do objeto licitado será feito pelo valor total do item.
11.2. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o (s)
objeto (s) por maior desconto ao licitante vencedor competindo à
autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
11.3. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto por maoir desconto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
12. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
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12.1. A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pelo
recebimento dos produtos.
12.2. Os produtos deverão ser entregues em no máximo 10 (dez)
dias a contar do recebimento da (s) Autorização(ões) de
Fornecimento pelo (a) contratado (a).
12.3. O objeto da presente licitação será recebido em conformidade
com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.
12.4. No caso de defeitos ou imperfeições nos produtos, os mesmos
serão recusados, cabendo à contratada substituí-los, no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades e sanções previstas neste instrumento convocatório.
12.5. O prazo de garantia do objeto contra eventuais defeitos de
fabricação e validação, deverá ser de, no mínimo de 12 meses, a
contar da data de sua entrega no local determinado de ordenadora
da compra.
12.6. As mercadorias que apresentarem defeitos na hora da
conferência junto a um responsável designado pelo setor
responsável, os produtos deverão ser substituído imediatamente por
outro no prazo máximo de 2 (dois) dias uteis. Em caso de aparelhos
eletronicos apresentarem defeirso no período da garantia do
fornecedor e da Ata de Registro de Preços, a contratada terá de
substitui-lo ou fornecer um técnico para resolver o caso.
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A (s) dotação (ões) orçamentária (s) para o exercício de 2019,
destinada (s) ao pagamento do objeto licitado será (ão):
2.03.02.12.361.0003.2.0022 – 3.3.90.30
2.03.02.12.361.0003.2.00022 – 4.4.90.52
14. PAGAMENTO
14.1. O pagamento será realizado pelo Departamento de Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Minduri, e ocorrerá no prazo máximo de 30
(trinta) dias a contar do recebimento da (s) autorização (ções) de
fornecimento (AF’s), de CND do INSS, comprovante de Regularidade
junto ao FGTS, CND Trabalhista e respectiva (s) nota fiscal (ais) no
Departamento de Compras.
14.2. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo.
14.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o
prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação,
desde que devidamente regularizados.
14.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto
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pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
14.5. O pagamento ocorrerá a partir da entrega dos documentos
mencionados na cláusula 14.1, e do respectivo comprovante da
entrega da mercadoria.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
15.1. A LICITANTE VENCEDORA será aquela que apresentar menor
lance e cumprir com as demais exigências do edital e Termo de
Referência;
15.2. OBSERVAÇÕES:
a) Durante a análise das propostas, o Pregoeiro poderá convocar as
empresas licitantes para quaisquer esclarecimentos adicionais;
b) Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer
dentro do período de validade da proposta de preço mínimo de 60
(sessenta) dias e caso persista o interesse da Prefeitura
Municipal de Minduri - MG na aquisição poderá ser solicitada
prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes
classificadas, por igual prazo, no mínimo.
15.3. Obrigações da Detentora da Ata:
15.3.1.
Uma vez notificada de que o Município efetivará a
contratação, a licitante vencedora deverá efetuar, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação, a
assinatura do Contrato, objeto deste certame, sob pena de
decair do direito à contratação;
15.3.2.
Além de outras obrigações estipuladas neste Edital,
no Termo de Referência e no contrato, ou estabelecidas
em Lei, constituem ainda obrigações da(o) contratada(o):
a) Entregar os produtos licitados, conforme solicitação da secretaria
competente, que ocorrerá com acompanhamento do Servidor
responsável pelo recebimento e fiscalização da execução do contrato,
em horário e local definido pela Secretaria solicitante;
b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de
infrações a que houver dado causa;
c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem
devidos em decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras
despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto
pactuado, inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e
descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos
comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE.
d) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais
prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na
condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou
por erro relativo a execução do objeto deste contrato;
e) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou
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erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em
aumento das despesas para o CONTRATANTE;
f) Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por
culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem
como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei,
relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
g) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da
licitação, sem prévia anuência do Município;
h) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
i) Responder pelas despesas relativas a fretes e transportes utilizados
para entrega dos produtos licitados.
j) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou
culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
15.3.3.
Providenciar a imediata correção das deficiências
e/ou irregularidades apontadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE MINDURI
15.3.4.
Providenciar a imediata correção das deficiências
e/ou irregularidades apontadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE MINDURI.
15.3.5.
Caso haja reduções ou descontos, a empresa
vencedora compromete-se a repassa-los ao Município,
ainda que, após expedida a Ordem de Fornecimento.
15.4. Obrigações do Município:
15.4.1.
O Município se obriga a:
a) Promover, o recebimento e a fiscalização do contrato, quanto ao
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as
falhas detectadas e comunicando a ocorrência de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da detentora do
contrato;
b) Efetuar o pagamento à detentora do contrato, de acordo com as
condições de preço e prazo avençadas;
c) Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto
deste contrato, conforme ajuste representado pela nota de empenho;
d) Aplicar à detentora do contrato penalidades, quando for o caso;
e) Prestar à detentora do contrato toda e qualquer informação, por
estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de
empenho;
f) Efetuar o pagamento à detentora do contrato no prazo avençado,
após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor
competente;
g) Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de
qualquer sanção;
h) Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.
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16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua
proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e será descredenciado dos sistemas de
cadastramento onde estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações
legais.
16.2. Ficam estabelecidas os seguintes percentuais e multas que serão
aplicados em relação ao valor total estimado de gastos com cada
ITEM listado no Anexo I do presente edital, objeto do compromisso.
A multa será aplicada após regular processo admnistrativo.
a. Advertência;
b. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de
atraso na entrega dos produtos;
c. 20% (vinte por cento) sobre o valor do ITEM, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, com a conseqüente rescisão contratual;
d. 20% (vinte por cento) sobre o valor do ITEM no caso de a
adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a
rescisão contratual.
e. Suspenção temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a
2(dois) anos.,
f. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida e
reabilitação perante a própria autoridade que aplicoua penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuizos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
16.3. O valor das multas aplicadas após regular processo
administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria à Prefeitura
Municipal de Minduri MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a
contar da data da sua aplicação.
16.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de
acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo
administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.
16.5. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
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automaticamente descontado da primeira parcela do preço a que
fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou
inscrito como Divida Ativa do Município de Minduri e cobrado
judicialmente.
16.6. Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de
reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA,
independente de notificação judicial ou extrajudicial.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. 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 contratual,
sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis.
17.2. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas
no Edital. O licitante, ainda será responsável por todas as transações
que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo
como firme e verdadeira sua proposta e lances.
17.3. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será
devolvido, salvo o original a ser substituído por cópia reprográfica
autenticada.
17.4. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de
preço, o Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento
técnico de órgãos ou de profissionais especializados, e em casos
mais complexos poderá suspender o procedimento licitatório e
determinar a realização de diligências.
17.5. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus
anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
que se mencione em um documento e se omita em outro, será
considerado especificado e válido.
17.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar
medidas saneadoras durante a tramitação do certame e em especial
na sessão do Pregão, 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 diligências junto às licitantes, destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme
disposto no § 3º do art. 43 da Lei Nacional 8.666/93.
17.7. O não cumprimento de eventuais diligências ensejará na
inabilitação do licitante ou a desclassificação de sua proposta.
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17.8. As decisões do Prefeito Municipal de Minduri MG e do Pregoeiro
serão publicadas, e quando for o caso, podendo ser aplicado o
disposto no § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
17.9. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento
integral dos termos e condições inseridas neste instrumento
convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a
matéria.
17.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em
contratação, podendo o Prefeito Municipal de Minduri revogá-la no
todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação mediante ato escrito e fundamentado, para
conhecimento dos participantes da licitação, e com isso, não gerando
nenhuma indenização aos licitantes e a terceiros.
17.11. O Prefeito Municipal de Minduri/MG poderá prorrogar, a qualquer
tempo, os prazos para recebimento das propostas.
17.12. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Minduri
MG reserva-se no direito de alterar quantitativos, sem que isto
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os
limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
17.13. Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no
quadro de avisos localizado no hall de entrada (andar térreo) do
Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Minduri/MG (artigo 83 da
L.O.M) e poderá ser obtida , na sala do Departamento de Licitações
da Prefeitura Municipal de Minduri/MG, no horário de 8 às 11 horas
e de 13 às 16 horas, ou pelo e-mail licitacaominduri@gmail.com .
17.14. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos
através do telefone: 35-3326 - 1219, ou pelo e-mail
licitacaominduri@gmail.com .
17.15. DE ACORDO COM A LEI NACIONAL Nº 8.666/93, ESTE EDITAL
FOI ANALISADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MINDURI- MG.
18. FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília/MG, para solucionar quaisquer
questões oriundas desta licitação.
MINDURI /MG, 22 de agosto de 2019.
_____________________
Daniel de Amorim Freitas
PREGOEIRO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019

1. DO OBJETO
Constitui objeto do presente Pregão Presencial o registro de preços para futura
e eventual compra de materiais de consumo e permanente para atender à
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Minduri/MG.
1.1. A validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de sua apresentação.
1.2. Nos preços deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes,
seguros, bem como quaisquer despesas, diretas e indiretas,
incidentes até a efetiva entrega dos materiais ofertados.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Em busca de uma Educação de qualidade e equidade, se faz necessário o
investimento em materiais pedagógicos, escolares, de escritório, sendo de
consumo ou permanente.
3. Justificativa para escolha da modalidade de Licitação
3.1.

A escolha da modalidade de Pregão Presencial Registro de Preço
para a realização deste processo licitatório justifica-se pela maior
rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços
mais vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os
licitantes de reduzir preços durante o próprio processo de escolha.

4. Da Fundamentação Legal
4.1.

A contratação para o objeto deste Termo de Referência está
fundamentada com base na Lei nº. 10.520/02, que dispõe sobre o
Pregão, modalidade utilizada, a Lei Complementar 123, de 14.12.06
e subsidiariamente, no que couber pelas disposições contidas na Lei
Federal nº 8.666, de 21.06.93, Lei Complementar nº 147 de 07 de
agosto de 2014, com suas modificações posteriores.

5. Demonstrativo de resultado a ser alcançado (Economicidade)
5.1.

A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à
aquisição em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da
competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e
adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator
preponderante certamente será o “MENOR PREÇO POR ITEM”.
Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a
Administração obterá a economia em função do custo benefício, não
obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do
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preço praticado no mercado em relação ao(s) produto ofertado(s)
pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o
MENOR PREÇO ITEM.
6. Critérios de Aceitação do bem a ser adquirido:
6.1.

O objeto da licitação constante deste edital deverá ser entregue no
Município de Minduri – MG, na Secretária Municipal Educação e
Cultura, localizada na Rua Penha, nº 99 – Vila Vassalo, ou em outro
lugar a pedido da Secretário(a), após a emissão da ordem de
fornecimento, no prazo máximo de 10(dez) dias para entrega, a
contar da data do recebimento da ordem de fornecimento.

6.2.

A Prefeitura Municipal de Minduri - MG reserva-se o direito de não
receber os produtos em desacordo com as especificações, podendo
cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei
Federal nº.8.666/93.

7. Procedimento de Fiscalização:
7.1.

O objeto fornecido será fiscalizado na sua entrega por
representantes da Secretaria Solicitante, que registrará todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será
encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção
das irregularidades apontadas. As exigências e a atuação da
fiscalização pela Prefeitura Municipal de Minduri em nada restringe a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora,
no que concerne a execução do objeto do contrato. Os produtos
devem estar em ótimo estado de conservação.

8. Prazo de Execução do Contrato:
8.1.

O produto licitado deverá ser entregue no prazo de 10 (dez) dias a
contar do recebimento da respectiva ordem de fornecimento, sob
pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre
inadimplemento previstas no Edital e no contrato.

8.2.

O prazo de vigência do contrato iniciar-se-á com a sua assinatura e
seu término em 31 de Dezembro 2019, face ao prazo de vigência dos
créditos orçamentários, ficando, todavia, a contratada vinculada ao
prazo de validade da ata de registro de preços, para fins de
contratação que, no caso, é de um ano.

9. Da Contratante
9.1.
9.2.
9.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir as obrigações impostas no contrato;
Efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do contrato;
Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o
descumprimento do contrrato;
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9.4.

Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato.

10. Da Recisão
10.1. A inexecução total ou parcial do contrato, enseja a sua recisão,
conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;
10.2. A recisão poderá ser por ato unilateral e escrito do Município, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
8.666/93, notificando-se a EMPRESA CONTRTADA com a
antecedência miníma de 10(dez) dias;
10.3. Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo
de licitação desde que haja conveniência para o Município;
10.4. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
11. Das Sanções
11.1. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e será descredenciado dos sistemas de cadastramento onde
estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas aplicáveis e demais cominações legais.
11.2. Ficam estabelecidas os seguintes percentuais e multas que serão
aplicados em relação ao valor total estimado de gastos com cada ITEM
listado no Anexo I do presente edital, objeto do compromisso. A multa
será aplicada após regular processo admnistrativo.
a.

Advertência;

b.

0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo)
dia de atraso na entrega dos produtos;

c.

20% (vinte por cento) sobre o valor do ITEM, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, com a conseqüente
rescisão contratual;

d.

20% (vinte por cento) sobre o valor do ITEM no caso de a
adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo ou
causar a rescisão contratual.

e.

Suspenção temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2(dois) anos.,

f.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida e
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicoua
penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuizos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
18.1. O valor das multas aplicadas após regular processo
administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria à Prefeitura
Municipal de Minduri MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a
contar da data da sua aplicação.
18.2. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de
acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo
administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.
18.3. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado da primeira parcela do preço a que
fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou
inscrito como Divida Ativa do Município de Minduri e cobrado
judicialmente.
18.4. Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de
reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA,
independente de notificação judicial ou extrajudicial.
12. Forma de Pagamento
12.1. O pagamento referente aos produtos fornecidos pela empresa
vencedora do certame licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta)
dias após o recebimento da mercadoria e emissão da competente nota
fiscal.
12.2. A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os
seguintes documentos: a) Certidão Negativa de Tributos Municipais; b)
Certidão de Regularidade /FGTS (Lei 8.036/90); c) Certidão de
Regularidade /INSS (Lei 8.212/91); d) Certidão de Regularidade / CNDT.
13. Fonte de Recurso

14.

2.03.02.12.361.0003.2.0022 – 3.3.90.30
2.03.02.12.361.0003.2.00022 – 4.4.90.52
Das Disposições gerais

14.1. Nenhuma Modificação poderá ser introduzida no objeto sem o
consentimento prévio do MUNICÍPIO, mediante acordo escrito,
obedecidos os limites legais permitidos.
14.2. A Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento de
Compras emitirá a ordem de compra após assinatura do contrato.
14.3. A CONTRTANTE, reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar
necessário, outros serviços até o limite 25%(vinte e cinco por cento) do
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valor inicial do Contrato, conforme assim faculta os termos do parágrafo
1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21/06/93.
14.4. A contrtante se reserva o direito de adquirir apenas parte do produto
licitado, quer seja em razão de mão necessitar da sua totalidade, quer
seja para adequar os gatos à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Materiais de Consumo, Expediente e Permanente
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10

11

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Almofada p/Carimbo Nº 3 - p/uso de vários tipos de carimbos; tampa
plástica; dimensões aprox. 7x11cm, Cor Azul.
Almofada p/Carimbo Nº 3 - p/uso de vários tipos de carimbos; tampa
plástica; dimensões aprox. 7x11cm, Cor Preta
APONTADOR SIMPLES DE PLÁSTICO P/ LÁPIS.POTE C/ 100 UNID. APONTADOR SIMPLES DE PLÁSTICO P/ LÁPIS.POTE C/ 100 UNID.
Borracha Branca Escolar - nº 40; cx. c/40unid.
Caderno Brochurão - capa flexivel c/96fls pautadas – grande.
CADERNO BROXURA FLEXÍVEL C/ 48 FLS PAUTADAS-PEQUENO CADERNO BROXURA FLEXÍVEL C/ 48 FLS PAUTADAS- PEQUENO.
Caderno Espiral Universitário - capa dura; c/200 fls. pautadas e dividido em
10 matérias.
Caixinha de Som p/Computador - potência de 3W; alimentada via USB;
saída para conectar fones de ouvido diretamente à caixa e controle de
volume.
Calculadora de Mesa - 12 dígitos, c/visor mais amplo facilita a leitura dos
dados. Dupla alimentação: Alimentação solar quando a luz é suficiente,
alimentação à bateria quando a luz é insuficiente.
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL Nº 7.PONTA DE AÇO 0,7 MM C/
ESFERA DE TUGST.ESCR. FINA DE TUGST,CORPO SEXTAV.,TAMPA
ASFIXIANTE.CX.C/100 UNID - CANETA ESFEROGRÁFICA Nº 7.PONTA
DE AÇO 0,7 MM C/ ESFERA DE TUGSTÊNIO.ESCRITA FINA E
MACIA,CORPO
SEXTAVADO
E
TRANSLÚCIDO,TAMPA
ASFIXIANTE.CX.C/100 UNID. COR AZUL COMPACTO.
CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA Nº7.PONTA DE AÇO 0,7
MM C/ESFERA DE TUNGST.ESCRITA FINA E MACIA,CORPO SEXTAV.
E
TRANSL.,TAMPA
ASFIX..CX
C/100
UNID.
CANETA
ESFEROGRÁFICA Nº 7.PONTA DE AÇO 0,7 MM C/ ESFERA DE
TUNGSTÊNIO.ESCRITA FINA E MACIA,CORPO SEXTAVADO E
TRANSLÚCIDO,TAMPA ASFIXIANTE.CX.C/100 UNID. COR VERMELHA
COMPACTO.

UN QUANT. MARCA VALOR UNI.
UND

20

-

R$ 8,91

UND

20

-

R$ 8,91

PT

3

-

R$ 238,41

CX
UND

20
1.000

R$ 22,70
R$ 5,21

UND

600

-

UND

30

-

R$ 14,61

UND

5

UND

10

-

R$ 22,38

4

-

R$ 117,43

CX

-

R$ 1,82

R$ 42,93

CX

4

12

Caneta Marcador p/Retroprojetor/CD PONTA DUPLA - 1 ponta 2,0mm e 1
CX
ponta 0,4mm; cx. c/12 unid. - Cor Azul.

5

-

13

Caneta Marcador p/Retroprojetor/CD PONTA DUPLA - 1 ponta 2,0mm e 1
ponta 0,4mm; cx. c/12 unid. - Cor Preta
Caneta Marcador p/Retroprojetor/CD PONTA DUPLA - 1 ponta 2,0mm e 1
ponta 0,4mm; cx. c/12 unid. - Cor Vermelha.
Caneta Marca Texto - cores variadas; cx. c/12unid.
Capa p/ Encadernar - Capa para encadernação PVC; cor: preto; formato:
A4; 21,0 x 29,7 cm; pct. c/50 unid.
Capa p/ Encadernar - Capa para encadernação PVC; cor: transparente;
formato: A4; 21,0 x 29,7 cm; pct. c/50 unid.
Cartucho de Toner Compatível Brother DCP-8157 DN - preto/BK;
rendimento: média de 12.000 impressões com 5% de preenchimento no
papel A4; dimensões (LxAxC): 12x18x34cm. (original, Genuíno ou superior)
Cartucho de Toner Compatível Brother DCP-L5652DN - preto/BK;
rendimento: média de 12.000 impressões com 5% de preenchimento no
papel A4; dimensões (LxAxC): 12x18x34cm.
(original, Genuíno ou superior)
Cartucho de toner compatível com Samsung S - MLT - D2850B - preto/BK;
rendimento: média de 5.000 impressões com 5% de preenchimento no
papel A4.(original, Genuíno ou superior)
Clips 2/0 - confeccionado em aço galvanizado; cx. c/500gr.

CX

5

-

R$ 49,62

CX

5

-

R$ 49,62

CX

5

R$ 21,23

PCT

2

-

PCT

2

-

R$ 25,32

UND

10

-

R$ 101,20

UND

30

-

R$ 114,36

UND

10

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Clips 8/0 - confeccionado em aço galvanizado; cx. c/500gr.

CX
CX

2
2

R$ 117,43

-

R$ 49,62

R$ 20,39

R$ 117,16
R$ 13,41
R$ 13,41
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23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34

35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Clips nº 2 - confeccionado em aço galvanizado; cx. c/500gr.
Cola Branca Lavável 1Kg - ideal p/colagens em papel, papel cartão e
cartolina; embalagem c/bico aplicador.
Cola Colorida - atóxica; caixa com 06 unid. em cores variadas; 23g;
indicada p/trabalhos escolares e artesanais; possui bico aplicador que
facilita a pintura.
Cola em Bastão Qualidade Premium - cola papel, cartolina, fotos e
similares; permite uma colagem limpa sem desperdícios; não enruga o
papel devido ao sistema de bastão; tampa hermética que evita o
ressecamento; não tóxico, seguro para crianças; tubo de cola bastão;
embalagem de cor predominante vermelha c/40g.
Computador Completo - processador Intel Core i3; memória Ram de 4Gb;
Hd de 1Tb; leitor e gravador de DVD; monitor de 19,5"; mouse, teclado,
estabilizador e caixa de som.
Corretivo em fita 4,2mmX10m. Com tampa protetora. Atóxico.
DIÁRIO DE CLASSE-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS(1º AO 5º
ANO)C/ 38 PÁG EQUIVALENTE A TAMÓIOS MOD 113) - DIÁRIO DE
CLASSE- ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS(1º AO 5º ANO)C/ 38
PÁG EQUIVALENTE A TAMÓIOS MOD 113).
Envelope Comercial - produzido c/papel offset 75g; 114x162; cor branco;
cx. c/1000un.
Envelope Ofício - 90g; 114x229cm; cor branco; cx. c/1000un.

CX

Envelope Saco Kraft Natural - 75g; 176x250cm; cx. c/500un.

CX

Envelope Saco Kraft Natural - 80g; 229x324; cx. c/250un.
Espiral para Encadernação 20mm - espiral plástico preto fabricado em PVC
semi-rigido; diâmetro de 20mm p/encadernar aprox. 120 fls (24kg/75gr);
c/comprimento de 33cm; utilizado em encadernação de diversos fins; pct.
c/50und.
Espiral para Encadernação 33mm - espiral plástico preto fabricado em PVC
semi-rigido; diâmetro de 33mm p/encadernar aprox. 250 fls (24kg/75gr);
c/comprimento de 33cm; utilizado em encadernação de diversos fins; pct.
c/12und.
Espiral para Encadernação 9mm - espiral plástico preto fabricado em PVC
semi-rigido; diâmetro de 9mm p/encadernar aprox. 50 fls (24kg/75gr);
c/comprimento de 33cm; Utilizado em encadernação de diversos fins; pct.
c/50und.
Estabilizador de Energia - c/6 estágios de regulação: nos modelos
monovolt (em rede 115V~); 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR
14136; Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR
14373:2006.
Estilete Largo - confeccionado em plástico; c/trava automática; lâmina 18
mm em aço carbono extensível interna.
E.V.A. - folha estampada; dimensões: 60x40cm c/espessura de 2mm estampas diversas.
E.V.A. - folha plush ou atoalhada; dimensões: 40x48cm c/espessura de
2mm - cores diversas.
E.V.A. - folha totalmente coberta c/gliter de um dos lados; dimensões:
60x40cm c/espessura de 2mm - cores diversas.
Extrator de Grampos - tipo espatula; fabricado em chapa de aço fina;
zincado; dimensões: 15X2cm; cx. c/12unid.
Fita Adesiva 48cmX45m - transparente de polipropileno; pct. c/4 rolos.
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 M P/ USOS GERAIS E
MASCARAMENTO DE PINTURA.RESIST.ATÉ 100ºC.PCT. C/ 6 ROLOS FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 M P/ USOS GERAIS E
MASCARAMENTO DE PINTURA.RESIST.ATÉ 100ºC.PCT. C/ 6 ROLOS
Fita Adesiva Crepe 48cmx50m - p/usos gerais e mascaramento de pintura;
resistente até 100º C; pct. c/2 rolos; resistente até 100º C.
Giz de Cera Curto - atóxico; embalagem c/15 cores; aprox. 68g.
Giz Escolar Branco c/ 64 palitos c/ 40 unid.

CX

2

-

R$ 13,41

UND

50

CX

20

UND

30

UND

4

UND

50

-

R$ 10,41

UND

20

-

R$ 9,30

CX

1

-

R$ 87,40

CX

CX

1
1
2

-

R$ 97,94
R$ 86,99
R$ 65,85

PCT

2

-

R$ 25,04

PCT

2

-

R$ 24,16

-

-

R$ 16,22
R$ 9,92

R$ 13,05

R$ 2.625,66

PCT

2

UND

2

-

R$ 120,32

UND

20

-

R$ 7,61

UND

300

-

R$ 5,02

UND

500

-

R$ 6,35

UND

500

-

R$ 6,03

CX

2

-

R$ 17,07

PCT

15

-

R$ 17,44

PCT

10

-

R$ 27,08

PCT

15

-

R$ 23,75

UND

100
5
5

-

R$ 3,62
R$ 109,66
R$ 137,05

Giz Escolar Colorido c/ 64 palitos c/ 40 unid.
CX
Grampeador 26/6 - até 26 folhas 266. Alta resistência. Com estrutura
UND
metálica.

4

R$ 11,56

R$ 31,23
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68

69
70
71
72

73
74
75

Grampo p/ Grampeador - 26/6; galvanizado; cx 5000 unidades
HD Externo Portátil 1TB USB 3.0 - c/USB 2.0 e 3.0; acompanha cabo USB
3.0
Kit Garrafas de Tinta p/Impressora Tanque de Tinta - Kit com 4 cores de
tintas; Refil Original, genuíno ou superior;T664120-AL Preto, T664420-AL
Amarelo, T664320-AL Magenta, T664220-AL Ciano. ( Original, genuíno ou
superior)
Lápis de Cor - lápis redondo; estojo c/12 cores
Lápis Preto Nº 2 - ponta max resistente; produzido c/madeira 100%
reflorestada; certificada peço FSC; lápis sextavado; cx. c/144 unid.
Livro de Atas - s/margem; capa dura c/50fls; dimensões: 21x30cm
LIVRO DE PONTO P/ USO ESCOLAR 100 FLS FORMATO 220 X 330EQUIVALENTE A DIMESC-MOD.10 - LIVRO DE PONTO P/ USO
ESCOLAR 100 FLS FORMATO 220 X 330-EQUIVALENTE A DIMESCMOD.10
Massa de Modelar - atóxica; contém 12 cores; caixa c/160g; pode ser
reaproveitada
Mouse Óptico USB c/scroll - na cor preta
Noteboock - notebook projetor; processador Intel Core I5; memoria Ram de
4Gb; Hd de 1Tb; tamanho da Tela de 14"; leitor e gravador de DVD;
C/Wireless Integrado.
PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 CM 240G - CORES VARIADAS PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 CM 240G - CORES VARIADAS
Papel Camurça - 40 x 60 cm; cores variadas.
PAPEL CARTOLINA (DIVERSAS CORES) 150G;50x66 CM CORES
VARIADAS - PAPEL CARTOLINA (DIVERSAS CORES) 150G;50x66 CM
CORES VARIADAS
Papel Color Set ou Duplicolor - 48x66cm; 110g - cores variadas
PAPEL CREPON 0,48 X 2,00M PCT. C/ 10 UNID. - CORES VARIADAS PAPEL CREPON 0,48 X 2,00M PCT. C/10 UNID. - CORES VARIADAS
Papel Fotográfico - formato A4; gramatura 130g; papel brilhante; super
branco; secagem instantânea; resistente à água; pct c/50 fls; resolução
5.760 DPI.
Papel Laminado - 48x66cm; 110g - 50 unid. de cada cor (dourado e
prateado)
PAPEL METALIZADO-FORMATO A4 (210 x 297);GRAMATURA:180
G.EMBALAGEM COM 20 FOLHAS-CORES VARIADAS. - PAPEL
METALIZADO-FORMATO
A4
(210
x
297);GRAMATURA:180
G.EMBALAGEM COM 20 FOLHAS-CORES VARIADAS.
PAPEL
OPALINE
DIPLOMATA-PAPEL
LISO
SEM
TEXTURA;DIMENSÕES:FORMATO A4 (210 x 297);GRAMATURA: 180G.
EMBALAGEM COM 50 FOLHAS COR:BRANCO - APEL OPALINE
DIPLOMATA-PAPEL LISO SEM TEXTURA;DIMENSÕES:FORMATO A4
(210 x 297);GRAMATURA: 180G. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS
COR:BRANCO.
PAPEL PARDO OU KRAFT NATURAL-60 x 90 CM:60G. - PAPEL PARDO
OU KRAFT NATURAL-60 x 90 CM: 60G.
PAPEL SULFITE A4 ALCALINO;210 x 297 COM,CAIXA COM 10
PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. - PAPEL SULFITE A4 ALCALINO;210
x 297 COM,CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA.
Papel Sulfite A4 Colorido - 75g; 210x297cm; pct. c/100fls - cores variadas
PASTA CARTÃO DUPLEX-COM GRAMPO PLÁSTICO;PACOTE COM 10
UNIDADES;DIMENSÕES:335 x 230 MM. - PASTA CARTÃO DUPLEXCOM
GRAMPO
PLÁSTICO;PACOTE
COM
10
UNIDADES;DIMENSÕES:335 x 230 MM.
PASTA CATÁLOGO-FORMATO OFÍCIO,COM 100 ENVELOPES E 4
PARAFUSOS DE METAL;DIMENSÕES:250 x 335 CM. - PASTA
CATÁLOGO-FORMATO
OFÍCIO,COM
100
ENVELOPES
E
4
PARAFUSOS DE METAL;DIMENSÕES:250 x 335 CM.
Pasta individual do aluno - tamanho fechado(LxA): 25cm x 35cm, cartolina
verde. (Equivalente a Tamóios mod. 517
PASTA POLIONDA-DIMENSÕES:335 x 245 x 55 MM. - PASTA
POLIONDADIMENSÕES:335 x 245 x 55 MM.

CX

10

-

R$ 5,20

UND

1

R$ 478,12

UND

5

-

R$ 239,72

CX

100

R$ 9,10

CX

10

-

R$ 137,66

UND

5

-

R$ 38,10

UND

5

-

R$ 85,16

UND

100

-

R$ 4,26

UND

10

-

R$ 19,70

UN

1

FLH

500

-

R$ 1,32

FLH

200

-

R$ 1,34

UND

500

-

R$ 1,00

PCT

1.000

R$ 1,06

PCT

100

-

R$ 13,06

PCT

6

-

R$ 27,58

UND

100

-

R$ 1,31

R$ 3.464,80

PCT

10

R$ 25,13

PCT

10

-

R$ 20,51

UND

200

-

R$ 0,77

-

CX

60

R$ 233,00

PCT

30

-

R$ 8,41

PCT

5

-

R$ 34,23

UND

20

-

R$ 31,32

UND

500

-

R$ 2,41

UND

30

-

R$ 5,32
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77
78
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84
85
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Pasta Suspensa Marmorizada Pintada Plastificada - confeccionada em
cartão triplex marmorizado 240g; contém hastes plásticas; acompanha
grampos plásticos; visores e etiquetas; possui 6 diferentes furações para o
grampo; abas coladas internamente c/6 posições para visores e etiquetas;
dimensões: 24x36cm; cx. c/50 unid
Pen Drive - capacidade p/64 GB
Perfurador de papel 2 furos - composição: metal e plástico; medidas aprox:
9,5 x 11 cm (A x L); Furos: 2 de 6mm; Cor: Preto; Capacidade p/ 20 folhas;
Com régua ajustadora de papel; Peso: 300 gramas.
REFIL (BASTÃO) DE COLA QUENTE TRANSPARENTE FINO COM
7,5CM x 30CM, PACOTE COM 1KG CADA
REFIL (BASTÃO) DE COLA QUENTE TRANSPARENTE GROSSO
C/1,12CM x 30CM DE DIÂMETRO, PACOTE C/1KG CADA
RÉGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL C/ 30 CM - RÉGUA EM
POLIESTIRENO CRISTAL C/ 30 CM
Teclado Multimidia USB - c/fio; formato slim; conexão USB
Tesoura Escolar - c/ponta arredondada; lâminas em aço inox; cabo de
reino termoplástica anatômico colorido. 13cm
Tesoura Multiuso 8" - c/21,5cm; cabo de plástico emborrachado; lâmina em
aço inoxidável, c/formato anatômico
Tinta Guache - atóxica; à base d'água; cx. c/6 cores sortidas, potes de
15ml.
Tinta Guache - atóxica; à base d'água; pote c/250ml - cores variadas.

CX

3

UND

3

-

R$ 119,90

UND

4

-

R$ 31,65

PCT

5

-

R$ 40,30

PCT

5

-

R$ 40,30

UND

100

-

R$ 0,96

UND

4

R$ 43,73

UND

100

-

UND

12

-

R$ 11,06

CX

20

-

R$ 4,35

UND

60
2
2

-

R$ 7,13
R$ 228,23
R$ 228,22

Unidade de Cilindro DR3402 - compatível com Brother DCP-8157DN.

UND

Unidade de Cilindro DR3440 - compatível com Brother DCP-L5652DN.

UND

-

R$ 153,36

R$ 4,98

Obs: Entende- se por genuíno, quando a mercadoria é autêntico. Assim, um
produto recebe este qualificativo quando não é uma imitação. E todos esses
produtos devem ser de 1ª linha de qualidade.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
POCESSO LICITATÓRIO N° 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019
Para executar os serviços conforme especificações do, I do instrumento
convocatório referente à Licitação n°. 009/2019 propomos os seguintes preço
PROPONENTE
Razão Social:
Logradouro:

Nº

Cidade:

UF:

CNPJ:

Bairro:
CEP:

Tel:

Inscrição Estadual:

E-mail:
Dados bancários:

Banco:

Agência:

Conta corrente:

por item e seu total global.
Materiais de Consumo, Expediente e permanente
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10

11

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Almofada p/Carimbo Nº 3 - p/uso de vários tipos de carimbos;
tampa plástica; dimensões aprox. 7x11cm, Cor Azul.
Almofada p/Carimbo Nº 3 - p/uso de vários tipos de carimbos;
tampa plástica; dimensões aprox. 7x11cm, Cor Preta
APONTADOR SIMPLES DE PLÁSTICO P/ LÁPIS.POTE C/ 100
UNID. - APONTADOR SIMPLES DE PLÁSTICO P/ LÁPIS.POTE
C/ 100 UNID.
Borracha Branca Escolar - nº 40; cx. c/40unid.
Caderno Brochurão - capa flexivel c/96fls pautadas – grande.
CADERNO BROXURA FLEXÍVEL C/ 48 FLS PAUTADASPEQUENO - CADERNO BROXURA FLEXÍVEL C/ 48 FLS
PAUTADAS- PEQUENO.
Caderno Espiral Universitário - capa dura; c/200 fls. pautadas e
dividido em 10 matérias.
Caixinha de Som p/Computador - potência de 3W; alimentada
via USB; saída para conectar fones de ouvido diretamente à
caixa e controle de volume.
Calculadora de Mesa - 12 dígitos, c/visor mais amplo facilita a
leitura dos dados. Dupla alimentação: Alimentação solar quando
a luz é suficiente, alimentação à bateria quando a luz é
insuficiente.
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL Nº 7.PONTA DE AÇO
0,7 MM C/ ESFERA DE TUGST.ESCR. FINA DE
TUGST,CORPO
SEXTAV.,TAMPA
ASFIXIANTE.CX.C/100
UNID - CANETA ESFEROGRÁFICA Nº 7.PONTA DE AÇO 0,7
MM C/ ESFERA DE TUGSTÊNIO.ESCRITA FINA E
MACIA,CORPO SEXTAVADO E TRANSLÚCIDO,TAMPA
ASFIXIANTE.CX.C/100 UNID. COR AZUL COMPACTO.
CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA Nº7.PONTA DE

UN QUANT. MARCA VALOR UNI.
UND

20

UND

20

PT

3

CX
UND

20
1.000

UND

600

UND

30

UND

5

UND

10

CX

4

CX

4
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VALOR
TOTAL

AÇO 0,7 MM C/ESFERA DE TUNGST.ESCRITA FINA E
MACIA,CORPO SEXTAV. E TRANSL.,TAMPA ASFIX..CX C/100
UNID. - CANETA ESFEROGRÁFICA Nº 7.PONTA DE AÇO 0,7
MM C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO.ESCRITA FINA E
MACIA,CORPO SEXTAVADO E TRANSLÚCIDO,TAMPA
ASFIXIANTE.CX.C/100 UNID. COR VERMELHA COMPACTO.

12

Caneta Marcador p/Retroprojetor/CD PONTA DUPLA - 1 ponta
CX
2,0mm e 1 ponta 0,4mm; cx. c/12 unid. - Cor Azul.

5

13

Caneta Marcador p/Retroprojetor/CD PONTA DUPLA - 1 ponta
2,0mm e 1 ponta 0,4mm; cx. c/12 unid. - Cor Preta
Caneta Marcador p/Retroprojetor/CD PONTA DUPLA - 1 ponta
2,0mm e 1 ponta 0,4mm; cx. c/12 unid. - Cor Vermelha.
Caneta Marca Texto - cores variadas; cx. c/12unid.
Capa p/ Encadernar - Capa para encadernação PVC; cor: preto;
formato: A4; 21,0 x 29,7 cm; pct. c/50 unid.
Capa p/ Encadernar - Capa para encadernação PVC; cor:
transparente; formato: A4; 21,0 x 29,7 cm; pct. c/50 unid.
Cartucho de Toner Compatível Brother DCP-8157 DN - preto/BK;
rendimento: média de 12.000 impressões com 5% de
preenchimento no papel A4; dimensões (LxAxC): 12x18x34cm.
(original, Genuíno ou superior)
Cartucho de Toner Compatível Brother DCP-L5652DN preto/BK; rendimento: média de 12.000 impressões com 5% de
preenchimento no papel A4; dimensões (LxAxC): 12x18x34cm.
(original, Genuíno ou superior)
Cartucho de toner compatível com Samsung S - MLT - D2850B preto/BK; rendimento: média de 5.000 impressões com 5% de
preenchimento no papel A4.(original, Genuíno ou superior)
Clips 2/0 - confeccionado em aço galvanizado; cx. c/500gr.

CX

5

CX

5

CX

5

PCT

2

PCT

2

UND

10

UND

30

UND

10

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

CX

Clips 8/0 - confeccionado em aço galvanizado; cx. c/500gr.

CX

Clips nº 2 - confeccionado em aço galvanizado; cx. c/500gr.
Cola Branca Lavável 1Kg - ideal p/colagens em papel, papel
cartão e cartolina; embalagem c/bico aplicador.
Cola Colorida - atóxica; caixa com 06 unid. em cores variadas;
23g; indicada p/trabalhos escolares e artesanais; possui bico
aplicador que facilita a pintura.
Cola em Bastão Qualidade Premium - cola papel, cartolina, fotos
e similares; permite uma colagem limpa sem desperdícios; não
enruga o papel devido ao sistema de bastão; tampa hermética
que evita o ressecamento; não tóxico, seguro para crianças; tubo
de cola bastão; embalagem de cor predominante vermelha
c/40g.
Computador Completo - processador Intel Core i3; memória Ram
de 4Gb; Hd de 1Tb; leitor e gravador de DVD; monitor de 19,5";
mouse, teclado, estabilizador e caixa de som.
Corretivo em fita 4,2mmX10m. Com tampa protetora. Atóxico.
DIÁRIO DE CLASSE-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
INICIAIS(1º AO 5º ANO)C/ 38 PÁG EQUIVALENTE A TAMÓIOS
MOD 113) - DIÁRIO DE CLASSE- ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS(1º AO 5º ANO)C/ 38 PÁG EQUIVALENTE A
TAMÓIOS MOD 113).
Envelope Comercial - produzido c/papel offset 75g; 114x162; cor
branco; cx. c/1000un.
Envelope Ofício - 90g; 114x229cm; cor branco; cx. c/1000un.

CX

Envelope Saco Kraft Natural - 75g; 176x250cm; cx. c/500un.

CX

2
2
2

UND

50

CX

20

UND

30

UND

4

UND

50

UND

20

CX

1

CX

1
1
2

Envelope Saco Kraft Natural - 80g; 229x324; cx. c/250un.
CX
Espiral para Encadernação 20mm - espiral plástico preto
fabricado em PVC semi-rigido; diâmetro de 20mm p/encadernar
PCT
aprox. 120 fls (24kg/75gr); c/comprimento de 33cm; utilizado em
encadernação de diversos fins; pct. c/50und.
Espiral para Encadernação 33mm - espiral plástico preto
PCT
fabricado em PVC semi-rigido; diâmetro de 33mm p/encadernar

2
2
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36

37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

aprox. 250 fls (24kg/75gr); c/comprimento de 33cm; utilizado em
encadernação de diversos fins; pct. c/12und.
Espiral para Encadernação 9mm - espiral plástico preto
fabricado em PVC semi-rigido; diâmetro de 9mm p/encadernar
aprox. 50 fls (24kg/75gr); c/comprimento de 33cm; Utilizado em
encadernação de diversos fins; pct. c/50und.
Estabilizador de Energia - c/6 estágios de regulação: nos
modelos monovolt (em rede 115V~); 4 tomadas elétricas de
saída no padrão NBR 14136; Atende a norma brasileira para
estabilizadores de tensão NBR 14373:2006.
Estilete Largo - confeccionado em plástico; c/trava automática;
lâmina 18 mm em aço carbono extensível interna.
E.V.A. - folha estampada; dimensões: 60x40cm c/espessura de
2mm - estampas diversas.
E.V.A. - folha plush ou atoalhada; dimensões: 40x48cm
c/espessura de 2mm - cores diversas.
E.V.A. - folha totalmente coberta c/gliter de um dos lados;
dimensões: 60x40cm c/espessura de 2mm - cores diversas.
Extrator de Grampos - tipo espatula; fabricado em chapa de aço
fina; zincado; dimensões: 15X2cm; cx. c/12unid.
Fita Adesiva 48cmX45m - transparente de polipropileno; pct. c/4
rolos.
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 M P/ USOS GERAIS E
MASCARAMENTO DE PINTURA.RESIST.ATÉ 100ºC.PCT. C/ 6
ROLOS - FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 M P/ USOS
GERAIS E MASCARAMENTO DE PINTURA.RESIST.ATÉ
100ºC.PCT. C/ 6 ROLOS
Fita Adesiva Crepe 48cmx50m - p/usos gerais e mascaramento
de pintura; resistente até 100º C; pct. c/2 rolos; resistente até
100º C.
Giz de Cera Curto - atóxico; embalagem c/15 cores; aprox. 68g.

PCT

2

UND

2

UND

20

UND

300

UND

500

UND

500

CX

2

PCT

15

PCT

10

PCT

15

UND

100
5
5

Giz Escolar Branco c/ 64 palitos c/ 40 unid.

CX

Giz Escolar Colorido c/ 64 palitos c/ 40 unid.
Grampeador 26/6 - até 26 folhas 266. Alta resistência. Com
estrutura metálica.
Grampo p/ Grampeador - 26/6; galvanizado; cx 5000 unidades
HD Externo Portátil 1TB USB 3.0 - c/USB 2.0 e 3.0; acompanha
cabo USB 3.0
Kit Garrafas de Tinta p/Impressora Tanque de Tinta - Kit com 4
cores de tintas; Refil Original, genuíno ou superior;T664120-AL
Preto, T664420-AL Amarelo, T664320-AL Magenta, T664220-AL
Ciano. ( Original, genuíno ou superior)
Lápis de Cor - lápis redondo; estojo c/12 cores
Lápis Preto Nº 2 - ponta max resistente; produzido c/madeira
100% reflorestada; certificada peço FSC; lápis sextavado; cx.
c/144 unid.
Livro de Atas - s/margem; capa dura c/50fls; dimensões:
21x30cm
LIVRO DE PONTO P/ USO ESCOLAR 100 FLS FORMATO 220
X 330-EQUIVALENTE A DIMESC-MOD.10 - LIVRO DE PONTO
P/ USO ESCOLAR 100 FLS FORMATO 220 X 330EQUIVALENTE A DIMESC-MOD.10
Massa de Modelar - atóxica; contém 12 cores; caixa c/160g;
pode ser reaproveitada
Mouse Óptico USB c/scroll - na cor preta
Noteboock - notebook projetor; processador Intel Core I5;
memoria Ram de 4Gb; Hd de 1Tb; tamanho da Tela de 14";
leitor e gravador de DVD; C/Wireless Integrado.
PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 CM 240G - CORES
VARIADAS - PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 CM 240G CORES VARIADAS
Papel Camurça - 40 x 60 cm; cores variadas.

CX
UND
CX

4
10

UND

1

UND

5

CX

100

CX

10

UND

5

UND

5

UND

100

UND

10

UN

1

FLH

500

FLH

200
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62
63
64
65
66
67

68

69
70
71
72

73
74
75

76

77
78
79
80
81
82

PAPEL CARTOLINA (DIVERSAS CORES) 150G;50x66 CM
CORES VARIADAS - PAPEL CARTOLINA (DIVERSAS CORES)
150G;50x66 CM CORES VARIADAS
Papel Color Set ou Duplicolor - 48x66cm; 110g - cores variadas
PAPEL CREPON 0,48 X 2,00M PCT. C/ 10 UNID. - CORES
VARIADAS - PAPEL CREPON 0,48 X 2,00M PCT. C/10 UNID. CORES VARIADAS
Papel Fotográfico - formato A4; gramatura 130g; papel brilhante;
super branco; secagem instantânea; resistente à água; pct c/50
fls; resolução 5.760 DPI.
Papel Laminado - 48x66cm; 110g - 50 unid. de cada cor
(dourado e prateado)
PAPEL
METALIZADO-FORMATO
A4
(210
x
297);GRAMATURA:180 G.EMBALAGEM COM 20 FOLHASCORES VARIADAS. - PAPEL METALIZADO-FORMATO A4
(210 x 297);GRAMATURA:180 G.EMBALAGEM COM 20
FOLHAS-CORES VARIADAS.
PAPEL
OPALINE
DIPLOMATA-PAPEL
LISO
SEM
TEXTURA;DIMENSÕES:FORMATO
A4
(210
x
297);GRAMATURA: 180G. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS
COR:BRANCO - APEL OPALINE DIPLOMATA-PAPEL LISO
SEM
TEXTURA;DIMENSÕES:FORMATO
A4
(210
x
297);GRAMATURA: 180G. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS
COR:BRANCO.
PAPEL PARDO OU KRAFT NATURAL-60 x 90 CM:60G. PAPEL PARDO OU KRAFT NATURAL-60 x 90 CM: 60G.
PAPEL SULFITE A4 ALCALINO;210 x 297 COM,CAIXA COM 10
PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. - PAPEL SULFITE A4
ALCALINO;210 x 297 COM,CAIXA COM 10 PACOTES DE 500
FOLHAS CADA.
Papel Sulfite A4 Colorido - 75g; 210x297cm; pct. c/100fls - cores
variadas
PASTA
CARTÃO
DUPLEX-COM
GRAMPO
PLÁSTICO;PACOTE COM 10 UNIDADES;DIMENSÕES:335 x
230 MM. - PASTA CARTÃO DUPLEX-COM GRAMPO
PLÁSTICO;PACOTE COM 10 UNIDADES;DIMENSÕES:335 x
230 MM.
PASTA
CATÁLOGO-FORMATO
OFÍCIO,COM
100
ENVELOPES E 4 PARAFUSOS DE METAL;DIMENSÕES:250 x
335 CM. - PASTA CATÁLOGO-FORMATO OFÍCIO,COM 100
ENVELOPES E 4 PARAFUSOS DE METAL;DIMENSÕES:250 x
335 CM.
Pasta individual do aluno - tamanho fechado(LxA): 25cm x 35cm,
cartolina verde. (Equivalente a Tamóios mod. 517
PASTA POLIONDA-DIMENSÕES:335 x 245 x 55 MM. - PASTA
POLIONDADIMENSÕES:335 x 245 x 55 MM.
Pasta Suspensa Marmorizada Pintada Plastificada confeccionada em cartão triplex marmorizado 240g; contém
hastes plásticas; acompanha grampos plásticos; visores e
etiquetas; possui 6 diferentes furações para o grampo; abas
coladas internamente c/6 posições para visores e etiquetas;
dimensões: 24x36cm; cx. c/50 unid
Pen Drive - capacidade p/64 GB
Perfurador de papel 2 furos - composição: metal e plástico;
medidas aprox: 9,5 x 11 cm (A x L); Furos: 2 de 6mm; Cor:
Preto; Capacidade p/ 20 folhas; Com régua ajustadora de papel;
Peso: 300 gramas.
REFIL (BASTÃO) DE COLA QUENTE TRANSPARENTE FINO
COM 7,5CM x 30CM, PACOTE COM 1KG CADA
REFIL (BASTÃO) DE COLA QUENTE TRANSPARENTE
GROSSO C/1,12CM x 30CM DE DIÂMETRO, PACOTE C/1KG
CADA
RÉGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL C/ 30 CM - RÉGUA EM
POLIESTIRENO CRISTAL C/ 30 CM
Teclado Multimidia USB - c/fio; formato slim; conexão USB

UND

500

PCT

1.000

PCT

100

PCT

6

UND

100

PCT

10

PCT

10

UND

200

CX

60

PCT

30

PCT

5

UND

20

UND

500

UND

30

CX

3

UND

3

UND

4

PCT

5

PCT

5

UND

100

UND

4
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83
84
85
86
87
88

Tesoura Escolar - c/ponta arredondada; lâminas em aço inox;
cabo de reino termoplástica anatômico colorido. 13cm
Tesoura Multiuso 8" - c/21,5cm; cabo de plástico emborrachado;
lâmina em aço inoxidável, c/formato anatômico
Tinta Guache - atóxica; à base d'água; cx. c/6 cores sortidas,
potes de 15ml.
Tinta Guache - atóxica; à base d'água; pote c/250ml - cores
variadas.
Unidade de Cilindro DR3402 - compatível com Brother DCP8157DN.
Unidade de Cilindro DR3440 - compatível com Brother DCPL5652DN.

UND

100

UND

12

CX

20

UND

60

UND

2

UND

2

O valor total deverá ser escrito por extenso: R$ XXXX(XXXXXX)
PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente, ou qualquer outro meio que
identifique a empresa licitante).
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA
RAZAO SOCIAL:_________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: ________________________________________
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento
do objeto da presente licitação.
Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Nome do responsável _________________________________
Cargo________________________
CPF _________________________ RG __________________
_____________________
Asinatura do responsável
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ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - REGISTRO DE PREÇOS
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA DE MENOR
......................................................................................................., inscrito
no CNPJ Nº ..................................................................................., por
intermédio
de
seu
representante
legal
o
(a)
Sr(a)
....................................................................................................................
...., portador da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF nº
................................................. DECLARA, sob as penas da Lei em
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da
República, 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)

..................................................................................................
assinatura, qualificação e carimbo
(representante legal)
(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - REGISTRO DE PREÇOS
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
Pelo
presente
instrumento,
credenciamos
o(a)
Sr.(a)________________________
___________________________________________, portador do documento
de Identidade nº ____________________, inscrito no CPF sob o nº
__________________, para participar das reuniões relativas ao processo
licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de
documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e
interpor recursos, assinar propostas comerciais, ofertar lances, rubricar
documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento
licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.
Data, local

Assinatura: _________________________
Obs: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
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ANEXO V
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - REGISTRO DE PREÇOS
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
A empresa_______________________________________________, CNPJ
nº_____________________________________________________ , sediada
na Rua ___________________________________________, declara sob as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no Processo Licitatório Nº 057/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº
009/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e data
(Assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - REGISTRO DE PREÇOS
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A empresa _________________________________________, inscrita no
CNPJ sob o nº ______________________________, declara sob as penas da
lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no
presente procedimento licitatório (Processo nº 057/2019 - Pregão nº 009/2019),
nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da
responsabilidade administrativa, cível e penal.

Local e Data

_________________________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO VII
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA DE CONTRATO Nº______/2019
COMPROMITENTE: O MUNICIPIO DE MINDURI-MG, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 17.954.041/0001-10, com
sede administrativa na Rua PENHA, nº 99, VILA VASSALO, MINDURI-MG,
representado por seu Prefeito Municipal, SR. JOSÉ RONALDO DA SILVA,
brasileiro,casado, inscrito no CPF sob o nº 413.912.926-34.
COMPROMISSÁRIA: A empresa ______________________, CNPJ Nº
______________________,localizada na Rua ______________________,nº
___, ______________________em ____________________, __, neste ato
representada
por
______________________RG
______________________,CPF Nº ______________________.
LEGISLAÇÃO APLICADA: Leis Nacionais nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002,
Decreto Presidencial nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 1836/2018, e
cláusulas e condições abaixo especificadas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
Constitui objeto do presente Pregão Presencial o registro de
preços para futura e eventual compra de gêneros alimentícios diversos
para atender à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de
Minduri/MG, conforme discriminado no Anexo I, MEDIANTE MENOR
VALOR SOBRE PLANILHA DE PREÇOS, conforme requerimento da
Secretaria Municipal de Educação, e através do menor valor
apresentado em relação ao item nº ___, que se refere os materias de
__________________.
1.2. O prazo máximo de entrega dos produtos será de 10 (dez) dias
úteis a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.
1.3. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá sua vigência de 12
(doze) meses após assinatura.
1.4. A Administração se reserva no direito de adquirir, ou não, o todo
ou parte do objeto licitado.
2. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
2.2. O fornecimento deverá ser efetuado por quota variável, mediante
ordem de fornecimento emitida pela Secretaria Solicitante.
2.3. O local designado para entrega será diretamente na Escola
Municipal Durval de Souza Furtado, localizado na Rua Rio Grande do
Sul, nº 150 – Centro, nesta cidade de Minduri – MG, ou em mais
outro lugar indicado pelo responsável do setor e, sendo o custo com
a entrega suportado integralmente pela Contratada.
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2.4. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência
ou subcontratação pela CONTRATADA, sem autorização do
CONTRATANTE por escrito, sob pena de aplicação de sanção,
inclusive rescisão.
2.5. Para atender a seus interesses, o CONTRATANTE reserva-se o
direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos
preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no §
1º do art. 65 da Lei federal nº 8.666/93.
2.6. A tolerância do CONTRATANTE com qualquer atraso ou
inadimplemento por parte da CONTRATADA não importará, de forma
alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o
CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo.
2.7. Toda a documentação apresentada no instrumento convocatório e
seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro
será considerado especificado e válido.
2.8. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão
e incorporação, deverão ser comunicadas à Administração e, na
hipótese de restar caracterizada a frustração das regras
disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato.
3. LÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1.

O valor deste Compromisso que vigorará por 4 (quatro) meses após a
data de sua assinatura, e corresponderá ao MENOR VALOR POR ITEM,
conforme especificado no Anexo I do Edital, o qual será o Anexo Único
desta Ata e integrante deste instrumento.

3.2.

O
valor
estimado
deste
Compromisso
___________________(______________________).

3.3.

O valor estimado referido no ITEM 2.2 se refere às estimativas de
gastos, GLOBAL, conforme o caso, para o período de vigência deste
Compromisso.

3.4.

No preço apresentado no valor global, já encontra incluídos todos os
custos diretos e indiretos da compromissária, inclusive encargos sociais,
previdenciários, trabalhistas e fiscais que recaem sobre o objeto,
constituindo-se na única e completa remuneração pelo fornecimento do
objeto licitado, abrangendo ainda o frete até o local da entrega e
despesas com substituição ou reparos, quando for ocaso.

3.5.

Durante a vigência deste COMPROMISSO de Registro de Preços, os
preços registrados não poderão ser superiores aos praticados no
mercado, ficando a Compromissária, em caso de redução dos preços de
mercado, ainda que em caráter temporário, obrigada a comunicar ao
gerenciador (Município) da Ata de Registro de Preços o novo preço, que
substituirá os preços então registrados.

é

de

R$
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4. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1.

Ocorrendo o aumento ou redução de preços cotados e registrados,
conforme a dinâmica do mercado caberá à Compromissária informar e
solicitar, na forma legal, a atualização dos valores junto ao departamento
competente da Prefeitura Municipal de Minduri, gerenciador da Ata de
Registro de Preços.

4.2.

Independente de solicitação da Compromissária, o preço registrado
poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, cabendo à Administração Municipal, pelos
departamentos competentes tomar as providências cabíveis, na forma
da lei.

4.3.

Os preços registrados poderão ser majorados mediante solicitação da
Compromissária, desde que seu pedido esteja acompanhado de
documentos que comprovem a variação anormal e imprevisível de
preços do mercado. Tal solicitação deverá obrigatoriamente ser
acompanhada de laudo expedido pelo responsável técnico-contábil da
Compromissária, com indicação de seu registro junto ao CRC, onde
estipule os percentuais a serem majorados, para que os mesmos sejam
verificados. Art.65 inciso II, letra d.

4.4.

Sendo legal e aceita a solicitação, os novos preços somente serão
válidos após a publicação do despacho da autoridade competente e da
assinatura do respectivo termo aditivo.

5. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1.

O fornecimento do objeto licitado, descrito no Anexo I do Edital e
integrante deste Compromisso, será efetivado conforme as
necessidades da Secretaria de Educação, e mediante entrega no prazo
de 10 (dez) dias a contar do recebimento da (s) Autorização(ões) de
Fornecimento (AF)’s por parte do (a) compromissário (a).

5.2.

A Administração Municipal Compromitente não está obrigada a se
utilizar desta Ata de Registro de Preços, podendo cancelá-la ou
promover licitação específica quando julgar conveniente, nos termos da
legislação pertinente, bem como não está obrigada adquirir qualquer
quantidade mínima do ITEM ou de itens da(s) tabela(s) registrada(s).

5.3.

A Compromissária fica obrigada a atender a todas as autorizações de
fornecimento (AF’s) expedidas pelo Departamento de Compras durante
a vigência deste Instrumento, e se obriga a entregar os produtos
solicitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento
da (s) AF (s).

5.4.

O fornecimento do objeto licitado, mediante autorização de fornecimento
(AF) possibilitará e permitirá o Departamento de Contabilidade da
Administração Municipal Compromitente a proceder o empenho da
despesa e emitir a respectiva nota de empenho (NE), instrumento que
externará e garantirá a contratação entre as partes, bem como da
observância das normas aplicáveis à matéria.
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5.5.

O (s) ITEM (S) do objeto licitado será (ão) conferido(s) no ato da
entrega, e não será (ao) aceito(s) quando estiver (em) em
desconformidade com as exigências da (s) AF (s), e ainda, mesmo
conferido não restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da
Compromissária no que tange à sua qualidade.

5.6.

A Administração Municipal não aceitará o fornecimento de produtos sem
apresentação da (s) AF (s), bem como em desconformidade com esta,
sem que caiba qualquer indenização à Compromissária;

5.7.

O/A Secretário(a) da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Setor
do Compras da Licitadora será o único autorizado pela expedição das
autorizações de fornecimento (AF’s), se outro Setor ou Servidor não tiver
sido formalmente designado como responsável pela expedição da (s) AF
(s).

5.8.

Os produtos deverão estar acondicionados de forma a sua conservação
sem que haja inperfeição ou destruição.

6. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
6.1.

O pagamento será realizado pelo Departamento de Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Minduri/MG, e ocorrerá no prazo máximo de 30
(trinta) dias a contar do recebimento da (s) autorização (ções) de
fornecimento (AF’s), de CND do INSS, comprovante de Regularidade
junto ao FGTS, CND Trabalhista e respectiva (s) nota fiscal (ais) no
Departamento de Compras.

6.2.

Na ocorrência de providências complementares por parte do (a)
Compromissário (a), o decurso do prazo de pagamento será
interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas
forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

6.3.

A Administração, no ato do pagamento, efetuará a retenção na fonte de
eventuais tributos devidos, se a legislação assim o exigir. O valor desta
retenção deverá estar destacado na Nota Fiscal.

6.4.

A Compromissária é responsável pela correção dos dados e valores
apresentados, bem como por erros ou omissões.

6.5.

O pagamento ocorrerá a partir da entrega dos documentos
mencionados na cláusula 5.1, e do respectivo comprovante da
entrega da mercadoria.

7. CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA
7.1.

Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio
econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
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7.2. O presente contrato vigorará a partir da data da sua assinatura e com
vigência de até 31 de Dezembro de 2019, podendo o mesmo ser
prorrogado através de Termo Aditivo ao contrato de comum acordo entre
as partes interessadas nos termos do artigo 57 e seguintes da Lei
Nacional nº 8.666/93.
8. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
8.1.

A publicação do extrato da presente ata de registro de preços será
realizada no Quadro de Avisos da Prefeitura e/ou em jornal de
circulação local e regional, conforme disposto no artigo 83 da L.O.M e
Leis Nacionais.

9. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES
9.1.
9.2.

9.3.

A LICITANTE VENCEDORA será aquela que apresentar menor lance e
cumprir com as demais exigências do edital e Termo de Referência;
OBSERVAÇÕES:
c) Durante a análise das propostas, o Pregoeiro poderá convocar as
empresas licitantes para quaisquer esclarecimentos adicionais;
d) Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer
dentro do período de validade da proposta de preço mínimo de 60
(sessenta) dias e caso persista o interesse da Prefeitura
Municipal de Minduri - MG na aquisição poderá ser solicitada
prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes
classificadas, por igual prazo, no mínimo.
Obrigações da Detentora da Ata:

9.3.A. Uma vez notificada de que o Município efetivará a contratação, a licitante
vencedora deverá efetuar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da comunicação, a assinatura do Contrato, objeto deste certame,
sob pena de decair do direito à contratação;
9.3.B. Além de outras obrigações estipuladas neste Edital, no Termo de
Referência e no contrato, ou estabelecidas em Lei, constituem ainda
obrigações da(o) contratada(o):
a) Entregar os produtos licitados, conforme solicitação da secretaria
competente, que ocorrerá com acompanhamento do Servidor
responsável pelo recebimento e fiscalização da execução do contrato,
em horário e local definido pela Secretaria solicitante;
b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de
infrações a que houver dado causa;
c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem
devidos em decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras
despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto
pactuado, inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e
descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos
comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE.
d) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais
prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na
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condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou
por erro relativo a execução do objeto deste contrato;
e) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou
erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em
aumento das despesas para o CONTRATANTE;
f) Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por
culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem
como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei,
relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
g) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da
licitação, sem prévia anuência do Município;
h) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
i) Responder pelas despesas relativas a fretes e transportes utilizados
para entrega dos produtos licitados.
j) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou
culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
9.3.C. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades
apontadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI
9.3.D. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades
apontadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI.
9.3.E. Caso haja reduções ou descontos, a empresa vencedora comprometese a repassa-los ao Município, ainda que, após expedida a Ordem de
Fornecimento.
9.4. Obrigações do Município:
9.4.A. O Município se obriga a:
a) Promover, o recebimento e a fiscalização do contrato, quanto ao
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as
falhas detectadas e comunicando a ocorrência de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da detentora do
contrato;
b) Efetuar o pagamento à detentora do contrato, de acordo com as
condições de preço e prazo avençadas;
c) Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto
deste contrato, conforme ajuste representado pela nota de empenho;
d) Aplicar à detentora do contrato penalidades, quando for o caso;
e) Prestar à detentora do contrato toda e qualquer informação, por
estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de
empenho;
f) Efetuar o pagamento à detentora do contrato no prazo avençado,
após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor
competente;
g) Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de
qualquer sanção;
h) Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.
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9.5.

A Compromissária se obriga ao atendimento de todos os pedidos
efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, ainda que o
fornecimento do objeto esteja previsto para data posterior a de seu
termo final, observados os valores estimados.

9.6.

O atendimento deverá se dar com qualidade, presteza e prazo certo.

9.7.

A Compromissária obriga-se ainda a manter a compatibilidade com
todas as obrigações assumidas, bem como a sua regularidade fiscal.

9.8.

O fornecimento do objeto, quando for o caso, quando não
corresponderem às exigências pertinentes ou entregar com defeito,
serão devolvidos, devendo ser substituídos pela Compromissária no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, independentemente da aplicação
das penalidades legais e aplicáveis à questão.

9.9.

A Compromissária responderá, a qualquer tempo, pela qualidade dos
itens licitados, devendo, inclusive, substituí-los no que for constatado
qualquer defeito, nos prazos máximos estabelecidos na presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.

9.10. A Compromissária se responsabilizará por eventuais vícios ou defeitos
que forem constatados nos produtos fornecidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços, assim como pelos fatos decorrentes de tais vícios
ou defeitos, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, no que couber.
9.11. O prazo de garantia dos itens do objeto licitado será de 12(doze) meses
conforme o prazo da Ata de Registro de Preços, contra vícios ou
defeitos de fabricação, a contar do seu efetivo recebimento pela
Administração.
9.12. A Compromissária obriga-se a ressarcir os eventuais prejuízos causados
a Administração Compromitente ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas no presente Termo de Compromisso - Ata de Registro de
Preços, podendo o valor referente ao prejuízo apurado ser descontado
do pagamento de que for credora.
9.13. A Compromissária obriga-se a comparecer, sempre que solicitada aos
Departamentos de Compras e Licitações e/ ou ao Departamento
Requisitante, em horário por estes estabelecido, a fim de receber
instruções e/ou participar de reuniões.
9.14. A Compromissária obriga-se a comunicar aos Departamentos de
Compras e de Licitações e a Assessoria Jurídica toda e qualquer
alteração de seus dados cadastrais, para atualização, sendo sua
obrigação o manter, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.15. A Administração Compromitente deverá acompanhar e fiscalizar a
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perfeita execução do presente instrumento, lavrando – se a competente
comunicação
à
Compromissária
quando
houver
quaisquer
irregularidades e fixando prazo para saná-las.
10. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS

CANCELAMENTO

DO

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido, caso a Compromissária
não cumpra as exigências do Edital de Pregão, desta Ata ou quaisquer
outras hipóteses de inexecução deste instrumento, ou ainda se for de
interesse público e da Administração, sendo sempre garantido o
contraditório e a ampla defesa.
10.2. Também poderá ser rescindida quando a Compromissária, mediante
solicitação por escrito e fundamentada, comprovando estar
impossibilitada de cumprir as exigências do ato convocatório que deu
origem a esta Ata Registro de Preços, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento
convocatório e neste Compromisso.
10.3.

Poderá ainda ser cancelada quando os preços
apresentarem superiores aos praticados no mercado.

registrados

11. CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES
11.1. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e será descredenciado dos sistemas de cadastramento onde
estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas aplicáveis e demais cominações legais.
11.2. Ficam estabelecidas os seguintes percentuais e multas que serão
aplicados em relação ao valor total estimado de gastos com cada ITEM
listado no Anexo I do presente edital, objeto do compromisso. A multa
será aplicada após regular processo admnistrativo.
a. Advertência;
b. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia
de atraso na entrega dos produtos;
c. 20% (vinte por cento) sobre o valor do ITEM, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, com a conseqüente rescisão
contratual;
d. 20% (vinte por cento) sobre o valor do ITEM no caso de a
adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo ou causar
a rescisão contratual.
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e. Suspenção temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2(dois) anos.,
f. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida e
reabilitação perante a própria autoridade que aplicoua
penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
11.3. O valor das multas aplicadas após regular processo administrativo,
deverá ser pago por meio de guia própria à Prefeitura Municipal de
Minduri MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da
sua aplicação.
11.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo
com a gravidade do descumprimento, após regular processo
administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.
11.5. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado da primeira parcela do preço a que fizer jus. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido
será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Divida Ativa do
Município de Minduri e cobrado judicialmente.
11.6. Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o
valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independente
de notificação judicial ou extrajudicial.
12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1.

Os recursos necessários ao atendimento das despesas com as
respectivas Autorizações de Fornecimento (AF’s) correrão à conta da
dotação própria do orçamento vigente, como descrita abaixo:
2.03.02.12.361.0003.2.0022 – 3.3.90.30
2.03.02.12.361.0003.2.0022 – 4.4.90.52

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Se fazem integrantes desta Ata de Registro de Preços, o seu Anexo
Único, o processo licitatório nº 057/2019 – Pregão Presencial nº
009/2019, Edital e seus Anexos, a Ata da Sessão do referido Pregão e a
proposta da Compromissária, como se aqui estivessem transcritos, para
que possam produzir seus efeitos legais.
13.2. A Compromissária, ao assinar o Compromisso desta Ata de Registro de
Preços, declara que tem pleno conhecimento de todas as cláusulas e
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condições estabelecidas, gerais e peculiares, não podendo invocar
qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento
impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.
13.3. A Compromissária é responsável, administrativa, cível e criminalmente
pela fidelidade das informações e documentos apresentados, bem como
aceita todas as exigências aqui expressas.
13.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições da presente
Ata de Registro de Preços em face da superveniência de normas
federais ou municipais sobre a matéria.
14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO
14.1. Nos casos omissos e não previstos neste Compromisso da Ata de
Registro de Preços serão aplicadas as normas e regulamentações
vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos nas suas
cláusulas.
14.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Cruzília-MG, para dirimir as
questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.3. E, por estarem justas e compromissadas, as partes, assinam este
COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS, em duas vias, de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
Minduri/MG,____de____de 2019.

_________________________
PREFEITO MUNICIPAL DE MINDURI-MG
SR. JOSÉ RONALDO DA SILVA
________________________
COMPROMISSÁRIA

Testemunhas:
Nome:________________________________ CPF:____________________
Nome:________________________________ CPF:__________________

Adv. Camila Pereira de Azevedo Carvalho
Assessora Jurídica
OAB/MG 176068
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ANEXO VIII
MODELO DE PROCURAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019
PROCURAÇÃO
(Fora do Envelope)
OUTORGANTE
(Razão Social) ____, CNPJ ___________, com sede à (logradouro), n°.
_____, bairro _______, na cidade de ____________, Estado de ______ por
seu representante legal infra assinado
Sr. __________________,
(nacionalidade) , (profissão), identidade n.º ___________, expedida por
_______, CPF ________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ________
na cidade de ________________, Estado de _________________.
OUTORGADO
Sr. __________________, (nacionalidade), (profissão), identidade n.º
___________, expedida por _______, CPF ________ residentes à
(logradouro), n.º ____, bairro ________, na cidade de ________________,
Estado de _________________.
PODERES
Para representá-lo na Licitação n°. 057/2019 (modalidade Pregão
Presencial 009/19) promovida pelo Município de MINDURI-MG, podendo o dito
procurador, participar de todos os atos do certame, desistir de recursos,
interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições,
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer está para outrem,
com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data

________________________________
Assinatura do Representante Legal
Nome:
RG n°.
Carimbo CNPJ:
(RECONHECER FIRMA)
Obs: Esta Declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019

A empresa ....................................................................., inscrita no CNPJ
sob o n°. .........................................., por intermédio do seu representante legal
o

Sr.(a)

…....................,

portador(a)

da

Carteira

de

Identidade

n°.

…......................... e do CPF n°. …......................, DECLARA, sob as penas da
Lei,

que

cumpre

os

requisitos

.........................................................

legais

(incluir

a

para

qualificação

condição

da

como

empresa:

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei
Complementar n°. 123/2006 e 2006 e suas alterações que não está sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação
e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº.
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº
8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Data e local
_____________________________________
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal
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ANEXO X
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº ______ /2019
COMPROMISSO: Entre as partes nomeadas e qualificadas, fica ajustado este
termo de compromisso, pelo presente COMPROMISSO DE REGISTRO DE
PREÇOS, conforme julgamento do citado Processo de Pregão.
COMPROMITENTE: O MUNICIPIO DE MINDURI MG, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 17.954.041/0001-10, com
sede administrativa na Rua Penha, nº 99, Vila Vassalo, Minduri MG,
representado por seu Prefeito Municipal, SR. JOSÉ RONALDO DA SILVA,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 413.912.926-34.
COMPROMISSÁRIA: (ANEXO) A empresa ______________________, CNPJ
Nº
______________________,
localizada
na
Rua
______________________,nº
___,
______________________em
____________________,
__,
neste
ato
representada
por
__________________RG______________________,
CPF_________
Nº_____.
LEGISLAÇÃO APLICADA: Leis Nacionais nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002,
Decreto Presidencial nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 1836/2018 e
cláusulas e condições abaixo especificadas:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de pessoa (s) Jurídica (s) especializada (s) para
futura e eventual aquisição de materiais de consumo e
permanente escolares e escritório a serem utilizados na secretaria
municipal de Educação e Cultura e demais lugares onde a
Secretária determinar a entrega do produto. Em atendimento a
solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
A Administração se reserva no direito de adquirir no todo ou em
parte o objeto licitado.
1.2.

Foram registrados os preços abaixo relacionados das empresas
conforme resultado final anexo, por fornecedor:

1.3.

A Ata de Registro de Preços terá sua vigência de 12 (doze)
meses a partir da assinatura, podendo ser renovada/aditivada nos
termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

1.4.

O objeto deverá ser entregue conforme a necessidade da
repartições indicadas pela Gestora da Educação após
recebimento da AF, de acordo com as demandas das secretaria
solicitante.

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10

49

2.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1. O valor deste Compromisso que vigorará da data de sua
assinatura pelo período de 12 (doze) meses, e corresponderá ao
valor POR ITEN (NS), conforme especificado no Anexo I do
Edital, o qual será o Anexo Único desta Ata e integrante deste
instrumento.
2.2.

O valor total estimado deste Compromisso é
___________________(______________________).

de

R$

2.3.

O valor estimado referido no item 2.2 se refere às estimativas de
gastos, POR ITEM, conforme o caso, para o período de vigência
deste Compromisso.

2.4.

No preço apresentado POR ITEM já encontra incluídos todos os
custos diretos e indiretos da compromissária, inclusive encargos
sociais, previdenciários, trabalhistas e fiscais que recaem sobre o
objeto, constituindo-se na única e completa remuneração pelo
fornecimento do objeto licitado, abrangendo ainda o frete até o
local da entrega e despesas com substituição ou reparos, quando
for ocaso.

2.5.

Durante a vigência deste COMPROMISSO de Registro de Preços,
os preços registrados não poderão ser superiores aos praticados
no mercado, ficando a Compromissária, em caso de redução dos
preços de mercado, ainda que em caráter temporário, obrigada a
comunicar ao gerenciador (Município) da Ata de Registro de
Preços o novo preço, que substituirá os preços então registrados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Ocorrendo o aumento ou redução de preços cotados e
registrados, conforme a dinâmica do mercado, caberá à
Compromissária informar e solicitar, na forma legal, a atualização
dos valores junto ao departamento competente da Prefeitura
Municipal de Minduri, gerenciador da Ata de Registro de Preços.
3.2.

Independente de solicitação da Compromissária, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, cabendo à Administração
Municipal, pelos departamentos competentes tomar as
providências cabíveis, na forma da lei.

3.3.

Os preços registrados poderão ser majorados mediante
solicitação da Compromissária, desde que seu pedido esteja
acompanhado de documentos que comprovem a variação
anormal e imprevisível de preços do mercado. Tal solicitação
deverá obrigatoriamente ser acompanhada de laudo expedido
pelo responsável técnico-contábil da Compromissária, com
indicação de seu registro junto ao CRC, onde estipule os
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percentuais a serem majorados, para que os mesmos sejam
verificados.

4.

3.4.

Sendo legal e aceita a solicitação, os novos preços somente
serão válidos após a publicação do despacho da autoridade
competente e da assinatura do respectivo termo aditivo.

3.5.

Fica garantido ao Município o direito de realizar a análise e seu
posterior deferimento ou indeferimento no prazo máximo de 15
(quinze) dias úteis.

3.6.

Sendo legal e aceita a solicitação, os novos preços somente
serão válidos após a publicação do despacho da autoridade
competente e da assinatura do respectivo termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1. O objeto deverá ser entregue conforme as necessidades das
repartições indicadas pela Secretária Municipal de Educação e
Cultura após recebimento da AF, de acordo com as demandas da
secretaria solicitante.
4.2.

A Administração Municipal Compromitente não está obrigada a se
utilizar desta Ata de Registro de Preços, podendo cancelá-la ou
promover licitação específica quando julgar conveniente, nos
termos da legislação pertinente, bem como não está obrigada
adquirir qualquer quantidade mínima do item, ou de itens da(s)
tabela(s) registrada(s).

4.3.

A Compromissária fica obrigada a atender todas as autorizações
de fornecimento (AF’s) expedidas pelo Departamento de Compras
durante a vigência deste Instrumento, e se obriga a entregar os
produtos no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da (s)
AF (s).

4.4.

O fornecimento do objeto licitado, mediante autorização de
fornecimento (AF) possibilitará e permitirá o Departamento de
Contabilidade da Administração Municipal Compromitente a
proceder o empenho da despesa e emitir a respectiva nota de
empenho (NE), instrumento que externará e garantirá a
contratação entre as partes, bem como da observância das
normas aplicáveis à matéria.

4.5.

O(s) ITEM (NS) do objeto licitado será(ão) conferido(s) no ato da
entrega, e não será(ão) aceito(s) quando estiver(em) em
desconformidade com as exigências da(s).
AF(s), e ainda, mesmo conferido não restringe a responsabilidade
única, integral e exclusiva da Compromissária no que tange à sua
qualidade.
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4.6.

A Administração Municipal não aceitará o fornecimento de
produtos sem apresentação da(s) AF(s), bem como em
desconformidade com esta, sem que caiba qualquer indenização
à Compromissária;

4.7.

O Setor de Compras do Município de Minduri MG será o único
autorizado pela expedição das autorizações de fornecimento
(AF’s), se outro Setor ou Servidor não tiver sido formalmente
designado como responsável pela expedição da (s) AF(s).

4.8.

Somente serão aceitas entregas integrais, ou seja, notas fiscais
que não estejam acompanhadas de todos os produtos
relacionados nas mesmas, não serão recebidas, o que ocasionará
nas aplicação de sanções contratuais e legais.

4.9.

A empresa poderá realizar entrega parcial dos produtos
relacionados na (s) Autorização de Fornecimento, desde que a
nota fiscal coincida integralmente com os produtos entregues.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1.
O pagamento será realizado pelo Departamento de Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Minduri MG, e ocorrerá no prazo máximo
de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da (s) autorização
(ções) de fornecimento (AF’s), de CND do INSS, comprovante de
Regularidade junto ao FGTS, CND Trabalhista e respectiva (s)
nota fiscal (ais) no Departamento de Compras.
5.2.

Na ocorrência de providências complementares por parte do (a)
Compromissário(a), o decurso do prazo de pagamento será
interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em
que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.

5.3.

A Administração, no ato do pagamento, efetuará a retenção na
fonte de eventuais tributos devidos, se a legislação assim o exigir.
O valor desta retenção deverá estar destacado na Nota Fiscal.

5.4.

A Compromissária é responsável pela correção dos dados e
valores apresentados, bem como por erros ou omissões.

5.5.

O pagamento ocorrerá a partir da entrega dos documentos
mencionados na cláusula 5.1, e do respectivo comprovante de
fornecimento.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
6.1. A publicação do extrato da presente ata de registro de preços
será realizada no Quadro de Avisos da Prefeitura e/ou em jornal
de circulação local e regional, conforme disposto no artigo 83 da
L.O.M e Leis Nacionais.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
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7.1.

A Compromissária se obriga ao atendimento de todos os pedidos
efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, ainda
que o fornecimento do objeto esteja previsto para data posterior a
de seu termo final, observados os valores estimados.

7.2.

O atendimento deverá se dar com qualidade, presteza e prazo
certo.

7.3.

A Compromissária obriga-se ainda a manter a compatibilidade
com todas as obrigações assumidas, bem como a sua
regularidade fiscal.

7.4. OBSERVAÇÕES:
e) Durante a análise das propostas, o Pregoeiro poderá convocar as
empresas licitantes para quaisquer esclarecimentos adicionais;
f) Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer
dentro do período de validade da proposta de preço mínimo de 60
(sessenta) dias e caso persista o interesse da Prefeitura
Municipal de Minduri - MG na aquisição poderá ser solicitada
prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes
classificadas, por igual prazo, no mínimo.
7.5. Obrigações da Detentora da Ata:
7.5.1. Uma vez notificada de que o Município efetivará a
contratação, a licitante vencedora deverá efetuar, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação, a
assinatura do Contrato, objeto deste certame, sob pena de
decair do direito à contratação;
7.5.2. Além de outras obrigações estipuladas neste Edital, no
Termo de Referência e no contrato, ou estabelecidas em
Lei, constituem ainda obrigações da(o) contratada(o):
a) Entregar os produtos licitados, conforme solicitação da secretaria
competente, que ocorrerá com acompanhamento do Servidor
responsável pelo recebimento e fiscalização da execução do contrato,
em horário e local definido pela Secretaria solicitante;
b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de
infrações a que houver dado causa;
c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem
devidos em decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras
despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto
pactuado, inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e
descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos
comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE.
d) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais
prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na
condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou
por erro relativo a execução do objeto deste contrato;
e) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou
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erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em
aumento das despesas para o CONTRATANTE;
f) Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por
culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem
como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei,
relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
g) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da
licitação, sem prévia anuência do Município;
h) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
i) Responder pelas despesas relativas a fretes e transportes utilizados
para entrega dos produtos licitados.
j) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou
culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
7.5.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou
irregularidades apontadas pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE MINDURI
7.5.4. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou
irregularidades apontadas pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE MINDURI.
7.5.5. Caso haja reduções ou descontos, a empresa vencedora
compromete-se a repassa-los ao Município, ainda que,
após expedida a Ordem de Fornecimento.
7.6. Obrigações do Município:
7.6.1. O Município se obriga a:
a) Promover, o recebimento e a fiscalização do contrato, quanto ao
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as
falhas detectadas e comunicando a ocorrência de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da detentora do
contrato;
b) Efetuar o pagamento à detentora do contrato, de acordo com as
condições de preço e prazo avençadas;
c) Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto
deste contrato, conforme ajuste representado pela nota de empenho;
d) Aplicar à detentora do contrato penalidades, quando for o caso;
e) Prestar à detentora do contrato toda e qualquer informação, por
estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de
empenho;
f) Efetuar o pagamento à detentora do contrato no prazo avençado,
após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor
competente;
g) Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de
qualquer sanção;
h) Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.
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8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E CANCELAMENTO DO
COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. O presente instrumento poderá ser rescindido, caso a
Compromissária não cumpra as exigências do Edital de Pregão,
desta Ata ou quaisquer outras hipóteses de inexecução deste
instrumento, ou ainda se for de interesse público e da
Administração, sendo sempre garantido o contraditório e a ampla
defesa.
8.2.

Também poderá ser rescindida quando a Compromissária,
mediante solicitação por escrito e fundamentada, comprovando
estar impossibilitada de cumprir as exigências do ato convocatório
que deu origem a esta Ata Registro de Preços, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas
no instrumento convocatório e neste Compromisso.

8.3.

Poderá ainda ser cancelada quando os preços registrados
apresentarem superiores aos praticados no mercado.

9. CLÁUSULA NONA - DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES
9.1. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua
proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado dos
sistemas de cadastramento onde estiver inscrito, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais
cominações legais.
9.2.

Ficam estabelecidas os seguintes percentuais e multas que serão
aplicados em relação ao valor total estimado de gastos com cada
ITEM listado no Anexo I do presente edital,
objeto do
compromisso. A multa será aplicada após regular processo
admnistrativo.
g. Advertência;
h. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia
de atraso na entrega dos produtos;
i.

20% (vinte por cento) sobre o valor do ITEM, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, com a conseqüente rescisão
contratual;

j.

20% (vinte por cento) sobre o valor do ITEM no caso de a
adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo ou causar
a rescisão contratual.

k. Suspenção

temporária

de

participação

em

licitação

e
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impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2(dois) anos.,
l.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida e
reabilitação perante a própria autoridade que aplicoua
penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

9.3.

O valor das multas aplicadas após regular processo
administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria à
Prefeitura Municipal de Minduri MG, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis a contar da data da sua aplicação.

9.4.

As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de
acordo com a gravidade do descumprimento, após regular
processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla
defesa.

9.5.

Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado da primeira parcela do preço a que
fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou
inscrito como Divida Ativa do Município de Minduri e cobrado
judicialmente.

9.6.

Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de
reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA,
independente de notificação judicial ou extrajudicial.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. A (s) dotação (ões) orçamentária (s) para o exercício de 2019,
destinada (s) ao pagamento do objeto licitado será (ão):
2.03.02.12.361.0003.2.0022 – 3.3.90.30
2.03.02.12.361.0003.2.00022 – 4.4.90.52
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. Se fazem integrantes desta Ata de Registro de Preços, o seu
Anexo Único, o processo licitatório nº 057/2019 – Pregão
Presencial nº 009/2019, Edital e seus Anexos, a Ata da Sessão
do referido Pregão e a proposta da Compromissária, como se
aqui estivessem transcritos, para que possam produzir seus
efeitos legais.
11.2. A Compromissária, ao assinar o Compromisso desta Ata de
Registro de Preços, declara que tem pleno conhecimento de
todas as cláusulas e condições estabelecidas, gerais e peculiares,
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não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de
seu objeto.
11.3. A Compromissária é responsável, administrativa, cível e
criminalmente pela fidelidade das informações e documentos
apresentados, bem como aceita todas as exigências aqui
expressas.
11.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições da
presente Ata de Registro de Preços em face da superveniência de
normas federais ou municipais sobre a matéria.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO
12.1. Nos casos omissos e não previstos neste Compromisso da Ata de
Registro de Preços serão aplicadas as normas e
regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando
houver conflitos nas suas cláusulas.
12.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Cruzília MG, para dirimir
as questões decorrentes deste instrumento, com expressa
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e compromissadas, as partes, assinam este
COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS, em duas vias, de igual teor.
Minduri/MG,____de _______de 2019.

José Ronaldo da Silva
Prefeito Municipal

COMPROMISSÁRIA

ANEXO XI
RECIBO
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Recebi da Comissão Permanente de Licitação e da Equipe de Apoio do
Pregão do Município de MINDURI-MG o edital do Pregão Presencial nº
009/2019, referente ao Processo Licitatório nº 057/2019.

Razão
Social
da
Empresa:_____________________________________________________
Endereço:______________________________________nº:_______
CNPJ:___________________________________________________
Cidade:__________________________________Estado:_________
E-Mail:__________________________________________________
Cep:________________________________Tel:________________

_________________ , ___ de ______________ de 2019.

(Carimbo e Assinatura do Destinatário)
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