PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br

ADVERTÊNCIA

INOBSTANTE A PLENA VIABILIDADE DE AUTO APLICAÇÃO DO DISPOSTO
NO ART. 7º 1 DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE, ATRAVÉS DE SUA PREGOEIRA,
VÊM TRAZER AO CONHECIMENTO DE QUEM INTERESSAR POSSA QUE NÃO
HESITARÁ EM DECIDIR PENALIZAR OS PREGOANTES QUE DESCUMPRAM O
PACTUADO NESTE EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
COMO DE PRAXE, NO CASO DE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS LEGAIS, A
PREFEITURA DE VAZANTE SE PRONUNCIARÁ COM CLAREZA E PRECISÃO
NO SENTIDO DE APLICAR MULTAS, SUSPENDER e IMPEDIR EMPRESAS DE
PARTICIPAREM DE CERTAMES LICITATÓRIOS.
DESSE MODO, TAMBÉM CUMPRE INFORMAR QUE A INOBSERVÂNCIA DAS
FORMALIDADES EDITALÍCIAS ACARRETARÁ NA APLICAÇÃO DAS
SANÇÕES APLICÁVEIS À ESPÉCIE A TODOS QUE DE ALGUM MODO
CONCORRAM PARA O DESCUMPRIMENTO DESSAS NORMAS LEGAIS,
SENDO-LHES
IMPUTADA
DIRETAMENTE
A
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS
COMINAÇÕES CABÍVEIS, NA CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
SENDO ASSIM, SOLICITAMOS QUE OS PREGOANTES INTERESSADOS
APRESENTEM SUAS PROPOSTAS E LANCES DE FORMA CONSCIENTE, COM
A CERTEZA DE QUE PODERÃO ENTREGAR O OBJETO DA FORMA COMO FOI
PEDIDO NO EDITAL E DENTRO DOS PRAZOS, PREÇOS E PADRÕES DE
QUALIDADE EXIGIDOS.
VALE LEMBRAR AINDA QUE OS PEDIDOS DE RECOMPOSIÇÃO OU
REALINHAMENTO DE PREÇOS SÃO EXCEÇÕES À REGRA, APLICÁVEIS
EXCLUSIVAMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, E SOMENTE
SERÃO DEFERIDOS SE ESTIVEREM EM TOTAL CONSONÂNCIA COM A LEI.
RATIFICAMOS, POIS, A CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA E INDISPENSÁVEL DE
QUE AS PROPOSTAS SEJAM EFETIVADAS DE FORMA SÉRIA, CONSCIENTE,
FIRME, CONCRETA E EXEQÜÍVEL, VISANDO EVITAR TRANSTORNOS DE
MAIOR MONTA, TANTO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO PARA
OS PREGOANTES EM GERAL.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
O Município de Vazante, estado de Minas Gerais, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE
PREÇOS, no qual observará os preceitos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto
Municipal nº. 05 de 07/01/2019, critério MENOR PREÇO POR ITEM, no seguinte teor:
1) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição parcelada de materiais e
medicamentos para execução das atividades em combate ao aedes aegypti (dengue), devido ao
periodo de epidemia do virus,por um período de 12 (doze) meses, exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual.
2)
UNIDADE
REQUISITANTE/DOTAÇÃO:
Fundo
02.60.01.10.305.1005.2056.33903000 (Ficha 368)
02.60.02.10.305.1005.2066.33903000 (Ficha 441) fonte: 1.55 e 1.59

Municipal

de

Saúde:

3) DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA:
- PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Os envelopes n.º 01 e 02 deverão ser protocolados na
Seção de Protocolo (Recepção) até às 13 horas do dia 15 de Abril de 2020.
- ABERTURA DE PROPOSTAS: à partir das 13 horas do dia 15 de Abril de 2020, na Sala de
Licitações, da Prefeitura Municipal.
4) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Lei Complementar nº 123
de 14/12/06 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
O edital na íntegra está disponível no site https://www.vazante.mg.gov.br/editais-elicitacoes, podendo também ser solicitado pelo e-mail: licitacao@vazante.mg.gov.br.
Havendo interesse em cópias do processo, a licitante deverá proceder à solicitação
por escrito, sendo as mesmas executadas à custa do interessado.
Demais informações estão disponíveis aos interessados no Departamento de
Licitações, à Rua Osório Soares, 600, no horário das 08:00 h às 17:00h.
PUBLIQUE-SE.
Vazante, 30 de Março de 2020.

Renata Cristina Caixeta
- Pregoeira – Portaria 002/2020 -
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
PREÂMBULO
O Município de Vazante, estado de Minas Gerais, torna público para conhecimento dos
interessados, que de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal nº. 05 de
07/01/2019, Lei Complementar nº 123 de 14/12/06 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
21/06/93 e suas alterações, além das condições previstas neste Edital e seus anexos, realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, para possível aquisição parcelada de materiais e medicamentos para
execução das atividades em combate ao aedes aegypti (dengue), devido ao periodo de
epidemia do virus,por um período de 12 (doze) meses, exclusiva para Microempresas, Empresas
de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual,
Não havendo no ato do certame no mínimo três propostas aprovadas de fornecedores
enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, para determinado item, o processo
seguirá possibilitando a classificação de todas as empresas que tiverem apresentado suas propostas,
deixando de ser exclusivo para microempresa ou empresa de pequeno porte, dando-se a estas
apenas o tratamento diferenciado previsto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei Complementar n°
123/2006 e suas alterações.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL:
DIA: 15/04/2020
HORÁRIO PROTOCOLO: Até as 13 horas
LOCAL: Recepção da Prefeitura Municipal de Vazante-MG, na Rua Osório Soares, 600 –
Independência, 1º piso.
As empresas e ou representantes que adquirirem o edital via internet se obrigam a
acompanhar o sítio desta prefeitura com vistas a possíveis alterações.
- No local, dia e hora estipulados neste Edital, a Pregoeira e Equipe de apoio, em sessão pública,
receberá, do servidor lotado no protocolo, os dois envelopes lacrados.
O credenciamento e abertura dos envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação acontecerão na Seção de Licitações da Prefeitura do Município de Vazante, iniciandose às 13 horas do dia 15/04/2020, e os atos serão conduzidos pela Pregoeira Renata Cristina
Caixeta, com o auxílio da Equipe de Apoio, constituída pelos seguintes servidores: Mércia Vaz de
Oliveira Machado, Franciele Alves Andrade, Tamara Tatiane Pereira, Daiane Antonia dos Reis
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Fonseca e Lucimar Gonçalves Cruzeiro Souza, designados através da Portaria n.º 002/2020 de 02 de
janeiro de 2020.
1 - DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a Seleção da Proposta mais Vantajosa, Objetivando
REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição parcelada de materiais e medicamentos para
execução das atividades em combate ao aedes aegypti (dengue), devido ao periodo de
epidemia do virus,por um período de 12 (doze) meses, exclusiva para Microempresas, Empresas
de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, para atendimento a Secretaria Municipal de
Saude, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital.
1.2 - O uso do Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para essa aquisição está fundamentada no
DECRETO N.º 05 DE 07 DE JANEIRO DE 2019. “Regulamenta o Sistema de Registro de
Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Poder
Executivo de Vazante” já que, pelas características e pela natureza do objeto a ser adquirido, há
necessidade de aquisições freqüentes pela Administração e não é possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas especializadas do ramo (objeto
contratual previsto no contrato social da empresa) que atendam às condições estabelecidas neste
edital.
2.2 - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação:
2.2.1 - Firma em consórcio ou em processo de falência ou concordata ou que se encontre incursa na
penalidade prevista no Art. 87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou
entidade da Administração Pública), da Lei 8.666/93.
2.2.2 - Os interessados que se encontrem sob falência, insolvência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição.
2.2.3 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país.
2.2.4 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
2.2.5 - Servidor ou dirigente deste Município de Vazante.
* NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da
avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no
mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender
satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de
participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.
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2.3 – A não observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da licitante que,
pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
2.4 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.
2.5 - A participação na presente licitação implica para a empresa licitante a aceitação plena e
irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus anexos, a
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
2.6 - No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome do licitante, a pessoa por
ele credenciada.
2.7 - O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a permissão
do(a) Pregoeira (a).
2.8 – Será facultado aos licitantes o encaminhamento dos documentos e proposta via postal ou
qualquer outro meio que lhe seja conveniente, sendo lhes vedada apenas a participação da
fase de lances verbais e apresentação de recursos no ato da sessão, conforme entendimento
Jurisprudencial do TCU - Tribunal de Contas da União.
2.8.1 - As licitantes que enviarem os envelopes “Documentação de Habilitação” e
“Proposta de Preços”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope
separado, a declaração do Anexo III e Declaração do Anexo V, assim terão sua proposta
escrita aceita. No entanto, a ausência de representante implicará na desistência de ofertar
lances verbais e de manifestar sua intenção de interpor recurso administrativo quanto às
decisões tomadas neste certame licitatório.
2.9 - Qualquer informação incompleta ou inverídica constante nos documentos de credenciamento
apurada pela Pregoeira, mediante simples conferência ou diligência, implicará no não
credenciamento da respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.M.G (Ministério Público
de Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da
Lei nº 8.666/93.
3 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO:
3.1 - A Proposta Comercial e Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas, em envelopes
distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as
seguintes informações:
ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)
PREGÃO PRESENCIAL 35/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ/MF nº
DATA DA ABERTURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br
ENVELOPE n.º 02 (DOCUMENTOS HABILITAÇÃO)
PREGÃO PRESENCIAL 35/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ/MF nº
DATA DA ABERTURA:
3.2. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou pela Pregoeira ou qualquer Membro da Equipe de
Apoio, à vista dos originais, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial e permanecerão
anexados ao processo;
3.3 - A licitante que pretender autenticação de documentos via Comissão do Pregão, o faça até
às 16:00h do dia anterior à data de abertura da licitação. Fica facultado à Pregoeira a
autenticação de documentos no dia da sessão.
3.4. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o
mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente
licitação.
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
4.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, sob pena de
inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição.
4.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
4.1.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira. Entende-se por tempestivo o requerimento
apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos;
4.2 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
4.3 - A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, necessária para participação neste certame deverá ser comprovada mediante apresentação
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de Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo
constante do Anexo V.
5 - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
5.1 - Este Edital e seus anexos poderão ser retirados nos site da Prefeitura - vazante.mg.gov.br, ou
ainda, adquiridos no Departamento de Suprimentos, Compras e Licitações, localizado na Rua
Osório Soares, 600, 2º andar, Bairro Independência – Vazante- MG, por um preço de R$15,00
(quinze reais) para cobrir custos com reprodução.
5.1.1 - O exemplar do Edital será entregue ao Licitante mediante a apresentação do comprovante
de pagamento dos valores constantes no item 5.1, guia expedida pelo Setor de Tributação da
Prefeitura Municipal de Vazante, no horário comercial de 08 às 17 horas, pagável em qualquer
agência bancária do Município.
5.1.2 - Todas as alterações, retificações ou esclarecimentos que porventura se fizerem necessários
serão publicados no Diário Oficial e/ou no site vazante.mg.gov.br, tópico Editais e Licitações,
sendo que o acompanhamento destas informações será de total responsabilidade das licitantes.
5.1.3 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se
a acompanhar as publicações referentes ao processo no site vazante.mg.gov.br, bem como as
publicações no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, visando ao conhecimento de possíveis
alterações e avisos.
5.2 - Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados por
qualquer pessoa até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. Os
esclarecimentos poderão ser feitos através do e-mail licitacao@vazante.mg.gov.br, ou através de
correspondência dirigida ao Setor de Licitações desta instituição, localizado na Rua Osório Soares,
600, bairro Independência, ou, ainda, pelo fax (34) 3813-1130, no horário das 08:00h ás 17h, de 2ª
a 6ª feira. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todas as empresas adquirentes do Edital.
5.2.1- As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail e
disponibilizadas no site vazante.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados.
5.2.3 - No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que a Pregoeira
julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com freqüência.
5.3. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
5.3.1 - Até 02 (dois) dias úteis que anteceder à abertura da sessão pública, qualquer licitante poderá
impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica ou escrita, no Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal de Vazante ou no e-mail licitação@vazante.mg.gov.br, no
horário de 08h00min às 17h00mm.
5.3.2 - Caberá à Pregoeira, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir
sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
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5.3.3 - Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta
de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.
5.3.4 - A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, e será divulgada no site deste Município para conhecimento de todos os interessados.
5.3.5 - O Município de Vazante não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras
formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira,
e que, por isso, sejam intempestivas.
6 – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:
6.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira, diretamente, por meio
de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse
da representada.
6.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação cópia autenticada do
documento oficial com foto (RG, CNH ou outro documento equivalente).
6.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 6.1 deverá ser apresentada
fora dos envelopes.
6.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado,
deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de
sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de
sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida,
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o
nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o
nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgada pelos representantes legais da licitante, comprovando a
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais
atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
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Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida
o documento para os fins deste procedimento licitatório.
6.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
6.5- A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do
mesmo no certame. Neste caso, o portador dos envelopes poderá assistir apenas como ouvinte, não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo
envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida,
uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
6.6 - O credenciamento da licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a
presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e a
responsabilidade legal pelos atos praticados.
6.7 - Nenhuma pessoa poderá representar mais de uma empresa neste pregão, sob pena de
exclusão sumária de ambas as licitantes representadas.
6.8 - NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, O REPRESENTANTE DO LICITANTE
DEVE APRESENTAR, FORA DO ENVELOPE:
a) declaração, conforme modelo do Anexo III, de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02.
b) declaração, conforme modelo do Anexo V, de que cumpre os requisitos legais para
qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada, nos
termos do art. 3º da citada Lei, e de que não está sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste
artigo.
Obs.: O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente, sob pena de responsabilização nos termos da lei.
6.9 - O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM HIPÓTESE ALGUMA
DISPONIBILIZARÁ XEROX PARA OS PARTICIPANTES
7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01):
7.1 – O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
I – Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Vazante, Anexo I deste
edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário,
assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas
ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após
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a virgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima,
devendo todas as folhas ser rubricadas;
II - Em caso de divergência entre os valores constantes na proposta impressa e os apresentados
na proposta digital, serão feitas as devidas adequações, prevalecendo para tanto os valores da
proposta impressa.
III - Conter a indicação de uma única marca e referência para cada item, sem prejuízo da indicação
de todas as características do produto cotado, com especificações claras e detalhadas, inclusive tipo,
referência, observadas as especificações constantes no Anexo I e VIII deste Edital;
IV – Conter preço unitário e total de cada item cotado, em moeda nacional, com até duas casas
decimais após a vírgula, sendo que no valor total será considerado também duas casas decimais,
qual deverá ser indicado em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de divergência entre
os valores, a indicação por extenso;
V – Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse
prazo será considerado como tal;
VI - Na proposta impressa deverá ser informado o nome do fabricante.
VII – Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento
da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, facsímile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta corrente
bancária e agência respectiva. A licitante deverá constar na proposta o número da Agência e Conta
Bancaria.
VIII - conter o nome, estado civil, profissão, número do CPF (MF) e do documento de Identidade
(RG), domicílio e cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da assinatura do contrato.
IX – Conter prazo de entrega do objeto licitado, que deverá ser de forma parcelada e
imediata, conforme necessidade da Administração, com um prazo de 05 (cinco) dias úteis após
emissão da Nota de Fornecimento. A licitante vencedora deverá entregar no prazo estabelecido a
quantidade solicitada através da Autorização de Fornecimento, sob pena de incidência das
penalidades previstas nos artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93.
X- Na elaboração da proposta de preço deverão ser observados os preços de referência dos itens,
constantes do Termo de Referência - Anexo VIII, extraído de pesquisa de preços de mercado, não
devendo os preços ofertados ultrapassarem tais valores, que são tidos como preços máximos.
XI - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados ao fornecimento, inclusive aqueles decorrentes de fretes, impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal,
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e
constante da proposta;
7.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
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7.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório.
7.5 – A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
7.6 –Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço,
condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos
originais ofertados.
7.7 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em
submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.
7.8 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas
propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item/lote do objeto
desta licitação.
7.9- EM OBSERVÂNCIA À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 14, DE 10 DE
NOVEMBRO DE 2011 (QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO ESTATUTO MUNICIPAL
DA MICROEMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 179 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ARTIGO 47 DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG),
ESPECIFICAMENTE NOS SEUS ARTIGOS 25 E 32, TODOS OS ITENS SÃO
RESERVADOS PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
8 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO
8.1 - O prazo para entrega dos produtos será de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, pelo
fornecedor, de cada solicitação de fornecimento (NAF).
8.2 - Os produtos deverão ser entregues em embalagens contendo a data e o número do lote, data de
fabricação e outras informações de acordo com a legislação pertinente.
8.3 - As embalagens devem conter as respectivas informações e exigências legais previstas para a
rotulagem.
8.4 - Em caso de irregularidade não sanada pela contratada a Administração, por meio de seu
representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que
sejam tomadas as providências legais pertinentes.
8.5 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizado na Secretaria
Municipal de Obras, sito a Rua Castelo Branco, 240, Independência, em Vazante/MG, no período
de 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às17:00 horas, sem nenhum ônus para a Administração.
9 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02):
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9.1. A licitante que ofertar o menor preço será considerada habilitada após apresentar os
documentos a seguir indicados:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na Junta Comercial
competente; ou
b) Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em
se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de
Assembléia que aprovou o Estatuto; ou
c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou
d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
OBS: Não haverá necessidade da apresentação da documentação acima no envelope 02
HABILITAÇÃO, caso tenha sido apresentada no início do certame (credenciamento)
e) Declaração do proponente, observadas as penalidades cabíveis, da inexistência de fato
superveniente, da concordancia com os termos do edital e de que não emprega mão-de-obra menor,
conforme modelo de declaração constante no Anexo IV do Edital;
f) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
licitante, caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no
máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ).
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela
Caixa Econômica Federal em vigor;
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
vigor;
j) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor;
k) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativos ao domicílio ou sede da
proponente, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município,
em vigor;
l) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor
m) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove que a empresa licitante já forneceu, de forma satisfatória, produtos objeto deste edital,
observando-se que tal atestado não seja emitido pela própria empresa ou por empresa do mesmo
grupo empresarial. O atestado deverá conter as seguintes informações:
- Nome, CNPJ e endereço completo do emitente;
- Nome da empresa que forneceu os produtos ao emitente;
- Data de emissão;
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- Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à emitente.
Observação: Visando facilitar e agilizar os trabalhos da Pregoeira e da equipe de apoio,
pede-se encadernar os documentos, na mesma ordem seqüencial em que foram citados neste edital,
Item 9.1 (alíneas a – m). Esclarecemos que o descumprimento desta observação não será causa de
desclassificação da licitante.
9.2 - Os licitantes participantes, que não apresentarem todos os documentos acima exigidos,
ou que os apresentarem incompletos, incorretos ou com a validade expirada, SERÃO
INABILITADOS não se admitindo complementação posterior, salvo previsão contida no § 3º do
Artigo 48 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar 123/06.
9.3 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 30
(trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele
período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
10 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
10.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes de todas as
licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira, que
dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá de cada licitante, os documentos abaixo
relacionados:
a) A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do mesmo.
b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
c) Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados e lacrados.
d) A Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação- Anexo III e
e) Declaração de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte - Anexo V (no caso de empresa
enquadrada no sistema de microempresa ou empresa de pequeno porte)
10.2 - Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, a Pregoeira
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes
ao certame.
10.3 - Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira concluirá, se
ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das
licitantes tal como previsto na alínea “a”, do item 9.1 exame este iniciado antes da abertura da
sessão.
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10.4 - Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento
dos representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.
10.5 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
11 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
11.1 - Abertos os envelopes de Propostas de Preços, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.
11.2 - A Pregoeira classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.
11.3 - Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três),
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas apresentadas.
11.4 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem 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 da licitante, para os quais ele renuncie
à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexeqüíveis,
assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei Federal nº 8.666/93.
11.4.1 – Se a Pregoeira entender que o preço é inexeqüível, fixará prazo para que a licitante
demonstre a exeqüibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros documentos.
11.4.2 – Não havendo a comprovação da exeqüibilidade de seu preço a proposta será
desclassificada, sujeitando-se a licitante às sanções legais.
12 - DOS LANCES VERBAIS
12.1 -Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor.
12.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
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12.3 -Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante às penalidades
previstas em lei.
12.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
12.5 - Será concedido ao representante da empresa licitante, quando solicitado aa Pregoeira, tempo
para que se consulte a empresa representada acerca da viabilidade do lance verbal, ficando a critério
da Pregoeira a determinação da duração da consulta.
13 - DO JULGAMENTO
13.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, sendo que os preços dos
itens não poderão ser superiores ao constante do termo de referência.
13.2 - Os lances deverão ser ofertados, sendo aceitas propostas que reduzam o preço ofertado na
proposta escrita. No encerramento dos lances verbais a Pregoeira verificará se os valores ofertados
estão compatíveis com os estabelecidos nos preços de referência, negociando até a aceitabilidade da
proposta.
13.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
13.2.2 -Havendo uma só licitante, uma única proposta válida ou se nenhuma das licitantes
ofertar lance verbal, desde que a proposta atenda a todos os termos do edital, caberá aa Pregoeira(a),
analisadas as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, decidir entre considerar
fracassado ou prosseguir com o certame.
13.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
13.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
13.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta.
13.6 -O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
13.7 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira deverá negociar para que seja
obtido um melhor preço.
13.8 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de
Apoio, e pelas licitantes.
13.9 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao Pregão,
a Pregoeira devolverá, às licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes
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“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
13.10 - A Pregoeira poderá se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos
internos e externos, bem como aos órgãos requisitantes da compra do material objeto deste Pregão,
a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos cotados,
definindo nova data para continuidade da sessão licitatória.
14 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES:
14.1 – As manifestações de intenção de recurso serão interpostas no final da sessão pública de
realização do PREGÃO, com registro em ata da síntese das suas razões, devendo os interessados
juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias, sob pena de decadência do direito de recorrer;
14.2 – Havendo manifestação de intenção de recurso, os demais licitantes ficarão desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
14.3 - O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, exceto quando
manifestamente protelatório ou quando a Pregoeira puder decidir de plano.
14.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
14.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de
Licitações, na Rua Osório Soares, 600, em Vazante/MG, durante o horário normal de expediente;
13.5.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor;
14.6 - Os recursos e contrarrazões de recursos, deverão ser dirigidos a Pregoeira e registrados no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Vazante, localizado na Rua Osório Soares, 600, em
Vazante/MG, de 2.ª a 6.ª feira, das 08:00 às 17:00h;
14.7 - O recurso somente terá eficácia se o Representante Legal da Recorrente tiver formalizado sua
intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão.
15 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação, a Administração
convocará as licitantes classificadas para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da convocação, assinar a Ata de REGISTRO DE PREÇOS - Modelo Anexo VI, sob
pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo das sanções previstas em Lei.
15.2 – O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período,
desde que a solicitação seja apresentada durante o transcurso do interstício inicial, caso ocorra
motivo justo e aceito pela Administração.
15.3 – A Ata de REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 meses contados da data de sua
assinatura.
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15.4 – A Ata de REGISTRO DE PREÇOS servirá para eventual e futura contratação pela
Prefeitura, que poderá, também, realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens,
obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do
registro terá preferência.
15.5 – Terá preferência na contratação, o beneficiário cuja oferta esteja em igualdade de condições
ou o seu valor for menor que o valor obtido em licitação específica.
15.6 – O gerenciamento da Ata de REGISTRO DE PREÇOS caberá ao Setor de Almoxarifado da
Prefeitura Municipal, através do Servidor indicado para tal.
15.7 – A assinatura da Ata de REGISTRO DE PREÇOS
poderá ser feita por Procuração,
devidamente autenticada, e por pessoa com poderes expressos para assinar a mesma
16 – PAGAMENTO:
16.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, após cada etapa de Fornecimento dos
Itens e efetuado por Ordem Bancária originária da instituição financeira onde os recursos
financeiros do Município estiverem depositados, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal
eletrônica que deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº
18.278.069/0001-47, devendo constar também o número da licitação e da Autorização de
Fornecimento e/ou Contrato, à contratada, em conta bancária por ela indicada no momento da
emissão de sua Autorização de Fornecimento.
16.2 - Nos casos em que a licitante vencedora, para sua conveniência, informar dados bancários
para pagamento em instituição financeira diversa da oficial referida no item anterior, autoriza o
Município a deduzir do seu crédito a tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível
(TED), Documento de Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou
qualquer outra congênere, para realização do efetivo pagamento.
16.3 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será
contado a partir da regularização do mesmo.
16.4 – Somente será pago a fatura/Nota Fiscal que contiver o atestado de recebimento da
mercadoria ou produto, emitido/assinado pelo Controlador Geral.
17 – DO “CARONA”
Neste processo não será admitido o “carona”. Como trata-se de uma prerrogativa da administração,
e valendo-se do fato de que não dispomos de mão de obra suficiente, para gerenciar a adesão à Ata
do REGISTRO DE PREÇOS, é que decidimos pela vedação do “carona”. Tendo como subsídio o
Art. 22 do Decreto Municipal nº. 05 de 07/01/2019 da Prefeitura de Vazante
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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18.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência
do FORNECEDOR REGISTRADO sujeitando-se a mesmas às seguintes penalidades:
18.1.1 – Advertência por escrito;
18.1.2 - Multa;
18.1.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal;
18.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
18.2 - O Secretário Municipal de Saúde é competente para aplicar as sanções de advertência de
multa de conformidade com a Lei Federal 8.666/93, observando o que dispuser a organização
interna da entidade.
18.3 - Na aplicação das penalidades previstas nos subitens 18.1.1 a 18.1.3 será facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de cinco (05) dias úteis, e para a penalidade prevista
no subitem 18.1.4 no prazo de dez (10) dias.
18.4 – Sem prejuízo das penalidades contratuais, aplica-se também aquelas previstas na Lei 12.846
de 01 de agosto de 2013.
19 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
19.1 - Inexistindo manifestação recursal e após aprovação da (s) amostra (s), quando solicitada
(s), a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação a licitante vencedora, com a posterior homologação
do resultado pela Autoridade Competente.
19.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o
procedimento licitatório.
20 - DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS
20.1 - Os preços ofertados para fornecimento do objeto da presente licitação serão fixos e
irreajustáveis.
20.2 - O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das
Normas Federais pertinentes à política econômica.
21 – DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 - Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas do pregão que, após lidas e aprovadas, serão
assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;
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21.1.1 - Na ata de realização do Pregão deverá constar, sem prejuízo de outros, o registro
dos licitantes credenciados, das propostas escritas, último lance verbal apresentado, da análise da
documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
21.1.2 - Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação;
21.2 - O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos,
pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem como representa
o conhecimento integral do objeto da licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de
qualquer pormenor;
21.2.1 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos,
prevalecerão as disposições do primeiro.
21.3 – O Município reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse
público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para
recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO;
21.4 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo.
21.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da audiência pública do PREGÃO.
21.6 - Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente
de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
21.7 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, em
conformidade com o disposto no § 1º do art.12 do Decreto Municipal 05/2019.
21.8 - Para efeitos deste edital, serão desclassificadas as propostas que:
a) apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu entendimento;
b) não atenderem às disposições do edital ou consignarem vantagens ou condições nele não
previstas;
c) forem manifestamente inexeqüíveis.
21.9 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital, a empresa licitante
deve se subordinar ao foro da Comarca de Vazante/MG, com exclusão de qualquer outro foro, por
mais privilegiado que seja.
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21.10 - O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal mediante o pagamento
correspondente ao custo das cópias reprográficas de R$15,00 (quinze reais), a ser recolhido aos
cofres públicos, através Documento de Arrecadação, ou solicitado pelo e-mail:
licitacao@vazante.mg.gov.br, sem ônus.
21.11 - Os produtos deverão ser entregues de acordo com a discriminação constante do contrato,
não sendo admitida a troca de marca, unidade de medida ou qualquer outra especificação diferentes
da proposta apresentada.
21.12 - Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a
Prefeitura Municipal de Vazante comunicará os fatos ao Ministério Público, para as providências
devidas.
21.13 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
21.14 - As empresas interessadas no certame licitatório em epígrafe, deverão estar atentas às
informações que a Pregoeira poderá colocar no site www.vazante.mg.gov.br a qualquer
momento, em virtude de esclarecimentos, erratas ou outras informações relevantes acerca do
processo licitatório em curso.
22 – JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO
22.1 – A adoção do pregão na forma presencial em substituição ao pregão eletrônico justifica-se em
decorrência da qualidade no serviço de internet, ficando inviável a utilização do pregão eletrônico.
A instabilidade da conexão, bem como o desenvolvimento do maquinário, são os principais fatores
que impedem a contratação através do uso de tecnologia de informação por tratar-se de forma que
depende exclusiva e diretamente da qualidade dos serviços de internet, podendo vir a prejudicar,
sobremaneira, o procedimento;
22.2 - Verifica-se, portanto, que o principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela
modalidade de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação de
bens e serviços comuns, sem prejuízo à competitividade. Além disto tem se observado através de
acompanhamento de pregões eletrônicos que embora tenha sido concebido para agilizar os
procedimentos, excessiva demora em suas conclusões, dado ao grande volume de empresas que
declinam de suas propostas o que não ocorre na forma presencial.
22.3 - Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adequa a
aquisição do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionário para
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decidir sobre as modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência desde que
motivadas, como está disposto nos autos.
23 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
- Anexo I – Descrição do Objeto/Modelo da Proposta Comercial;
- Anexo II – Modelo de Credenciamento;
- Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;
- Anexo IV - Modelo de Declaração (inexistência de fato superveniente, concordância com os
termos do edital e não emprego de menores);
- Anexo V – Modelo Declaração de Microempresa / Empresa de Pequeno Porte;
- Anexo VI – Minuta da Ata de REGISTRO DE PREÇOS;
- Anexo VII – Minuta de Contrato;
- Anexo VIII - Termo de Referencia.
Vazante, 30 de Março de 2020.

Renata Cristina Caixeta
- Pregoeira – Portaria 002/2020 -
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ANEXO I - MODELO FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: Aquisição parcelada de Ração e Medicamentos de Equinos, por um período de 12 (doze) meses, exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, para atendimento a Secretaria Municipal de Saude.
Razão Social da Empresa:.............................................................................................................................................................................................
CNPJ:....................................................................................................................................................................................................................................
Endereço:..............................................................................................Bairro:..................................................................................................................
Município:................................................................Estado:...................................................... CEP:.................................................................................
Fone/Fax:................................................................................................................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................................................................................................

ITEM

QUANT.

UND

DESCRIÇÃO

1

10

UND

VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO VESTIMENTA DE
SEGURANÇA TIPO CORPO INTEIRO, CONFECCIONADA EM
TECIDO MISTO DE ALGODÃO E POLIESTER COM
TRATAMENTO HIDROREPELENTE. A VESTIMENTA É
COMPOSTA DE CAMISA COM MANGAS LONGAS ATE OS
PUNHOS, GOLA ALTA COM VELCRO AFIXADO NA PARTE
FRONTAL ABAIXO DO PESCOÇO PARA FECHAMENTO DA
ABERTURA, TIRAS DE TECIDO EMBANHADOS NA CINTURA
PARA AJUSTE, CAPUZ COM ABA TIPO BONÉ REVESTIDA DE
TECIDO HIDROREPELENTE E PALA COM FECHAMENTO

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL
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2

10

UND

3

3

UND

4

15

UND

5

4

UND

6

15

CX

FRONTAL POR VELCRO; CALÇA TIPO RETA COMPRIDA ATE OS
PÉS, COM REFORÇO EM MATERIAL DE PVC IMPERMEAVEL A
PARTIR DA PARTE MEDIANA DAS COXAS, CORDÃO DE
TECIDO EMBANHADO NA CINTURA DA CALÇA PARA
AJUSTES. BONÉ COM ABA RÍGIDA PLÁSTICA EM ACETATO
TRANSPARENTE-TAMANHO ÚNICO
CAMBÃO RETRATIL VETERINARIO DE 80CM ATÉ 180CM
PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CABO DE
AÇO DE 6MM REVESTIDO COM PLÁSTICO PARA GARANTIR A
SUA SEGURANÇA AO CONTER ANIMAIS. COM UMA ALÇA
SUPER RESISTENTE E COM CABO DE AÇO MARITIMO NA
PONTA, ALÉM DE NÃO ENFERRUJAR GARANTE UMA BOA
SEGURANÇA NA HORA DE CONTER OU CAPTURAR O ANIMAL
PULSÁ ALUMINIO RETRATIL GRANDE ARO 40CM CABO 60CM
PASSAGUA EM ALUMINIO COM CABO DE 60CM DE
COMPRIMENTO E ARO DE 40CM DIAMETRO. CABO COM
BITOLA 7/8 E ARO 3/8X1/16, PANO MULTIFILAMENTO DE
12MM, MEDE 60CM A FUNDURA DO SACO
LUVA VAQUETA PUNHO RASPA CANO LONGO 20CM COM
REFORÇO LUVA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA
PALMA E DORSO, REFORÇO INTERNO NA PALMA, PUNHO
LONGO EM RASPA 20CM, ELÁSTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO
DORSO, ACABAMENTO NO PUNHO COM VIÉS.
RESPIRADOR MÁSCARA 3M 6800 5N11 501+6001 COMPLETA
COMPLETA PEÇA FACIAL DO RESPIRADOR GRANDE LENTE
PARA AMPLO CAMPO DE VISÃO LEVE, DESIGN EQUILIBRADO,
VEDAÇÃO FACIAL DE SILICONE PARA MAIOR CONFORTO E
DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA HIDROGÊNIO, GÁS
ORGÂNICO, ÂMONIA, GÁS ÁCIDO, POEIRA, PINTURA,
PULVERIZAÇÃO
FILTRO 5N11 O FILTRO PARA PARTICULADOS 5N11 É UM
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7

15

8

5

9

30

10

30

11

05

FILTRO MECANICO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA
POEIRAS,NÉVOAS E FUMOS. ELE FOI DESENVOLVIDO PARA
SER USADO COM AS PEÇAS FACIAIS 3M E OS CARTUCHOS 3M,
PARA ISSO DEVE SER UTILIZADO O RETENTOR 501 O 5N11 CX
C/ 10 UND.
CX
FILTRO 2091 O FILTRO PARA PARTICULADOS 2091 É UM
FILTRO MECÂNICO DE ALTA EFICIÊNCIA PARA PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS,
RADIONUCLÍDEOS E PARTICULADOS ALTAMENTE TÓXICOS
(P3 SL) CX C/ 5 PARES
UND CARRAPATICIDA FIPROLINE 1 LITRO POUR-ON COMBATE
MOSCAS E CARRAPATOS
UND BOLSA PASTA CARTEIRO LONA TRANSVERSAL BOLSA ESTILO
CARTEIRO CONFECCIONADA EM LONA, TECIDO RESISTENTE,
COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS REFLETA DE BOLSOS, 3
MEUS FRONTAIS + 1 TRASEIRO + 2 BOLSOS LATERAIS.
COMPARTIMENTO PRINCIPAL ESPAÇOSO COM MAIS 1 BOLSO
INTERNO PEQUENO, ALÇA DE OMBRO BEM LARGA,
CONFORTÁVEL E REGULÁVEL. PUXADORES ESTILIZADOS E
DETALHES
DECORATIVOS
METÁLICOS.
DIMENSÕES
APROXIMADAS: 31CM DE ALTURA X 36CM DE LARGURA X
17CM DE PROFUNDIDADE.
UND BANDEIRA DE TECIDO BANDEIRA SINALIZADORA AMARELA
COM SUPORTE, PRODUTO ESPECIFICO PARA AGENTES DE
SAÚDE DA DENGUE. TAMANHO: 25X35CM COM CABO DE
MADEIRA DE 32CM
GALÃO ALCOOL ISOPROPÍLICO C/ 3 LT SOLVENTE DA FAMILIA DOS
ÁLCOOS COM UMA CAPACIDADE DE SOLVÊNCIA MUITO
GRANDE, PRINCIPALMENTE DE MUITAS SUBSTÂNCIAS
ORGÂNICAS NATURAIS OU SINTETICAS TAIS COMO: RESINAS,
ÓLEOS, GORDURAS, ALCALÓIDES, ACETATOS DE CELULOSE,
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NITROCELULOSE E OUTRAS RESINAS
PREPARAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES.

UTILIZADAS

NAS

VALOR TOTAL R$______________ (POR EXTENSO)
OBSERVAÇÃO:
- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas neste Pregão, bem como verificamos todas as
especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.
- Declaramos, também, que os produtos cotados atendem plenamente todas as especificações constantes do Anexo I e os preços contidos nesta proposta
incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, lucro e outros custos necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
- Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as
condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
- Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.
- Prazo de validade do REGISTRO DE PREÇOS: 12 meses.
- PRAZO DE ENTREGA05 (cinco) dias, após aprovação do pedido.
Nº DA CONTA: ..................................AGENCIA:....... .............. BANCO: .........................
Local e data _________________________

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO
Nome / Nacionalidade / Estado Civil / Profissão / CPF
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ANEXO II - PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(deverá vir fora do envelope, com cópia do documento de identidade)

PROCURAÇÃO
A (nome da empresa) _______________, CNPJ nº ________________, com sede à
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para
junto ao Município de Vazante (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais,
estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na
modalidade de Pregão Presencial nº 35/2020 (ou de forma genérica para licitações em geral),
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições,
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo
ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por
bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura

__________________________________
NOME DA EMPRESA E ASSINATURA
RECONHECER FIRMA
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ANEXO III
(fora dos envelopes de habilitação e proposta Junto com o Credenciamento)

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Vazante-MG
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020

A empresa _________________, estabelecida ______________________ cadastrada no CNPJ
sob o nº _____________________sito a ______________________ por intermédio do seu
representante ou procurador, DECLARA, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, ao
Município de Vazante, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão e seus anexos, e
que atende plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº
10.520, de 17/07/2002.
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual
falsidade.

....................................... , .............. de ........................... de 2020 .

........................................................................................
Assinatura do Representante Legal da Licitante

OBSERVAÇÃO ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AA PREGOEIRA(A), PELO
REPRESENTANTE, NA ABERTURA DA SESSÃO, FORA DO ENVELOPE.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ..............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº
..............................., sediada em ....................................., por intermédio de seu representante
legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 35/2020, DECLARA, sob as penas da lei que:
- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital;
- Que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição
de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. (conforme 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 Janeiro de 1999).
Local e data ................................, ...... de .................. de 2020 .

.............................................................................................
Assinatura do Representante Legal da Licitante
Nome: ................................................................
Nº Cédula de Identidade: ..............................................
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO ME OU EPP
Para fins de participação na licitação Pregão Presencial nº ___/2020 (SRP) a (o) (Nome completo do
Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço completo), declara, sob as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal n. 123, de 14.06.2006.
E para efeito do §4 do art. 3º da lei 123/2006, não se enquadra em nenhuma das situações abaixo:
- de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
- que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
- de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
- cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
- cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
- constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
- que participe do capital de outra pessoa jurídica;
- que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e
de capitalização ou de previdência complementar;
- resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
- constituída sob a forma de sociedade por ações.
- cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de
pessoalidade, subordinação e habitualidade.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Local e data
Assinatura do representante legal CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO - FORA DO ENVELOPE)
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ANEXO VI – MINUTA ATA PREGÃO REGISTRO PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..../2020
PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2020
PROCESSO Nº.70/2020
VALIDADE: 12 MESES

(PODERÁ SER MODIFICADO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ao interesse público)
Aos ............. dias do mês de ........... de 2020 , o Município de Vazante/MG, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares Guimarães, CPF nº
288.605.946-34, brasileiro, casado, médico, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR e a empresa ..............., inscrita no CNPJ sob o nº .........., com sede .............,
neste ato, representada pelo Sr. ............., (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da
Cédula de identidade ........... SSP/ ....., inscrito no CPF/MF sob o nº ............-......, residente e
domiciliado na ................................, e, daqui por diante, denominada simplesmente
FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Estadual
nº 14.167 de 10-01-02, Decreto Municipal n.º 05/2019, Lei Complementar nº 123/06 e
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, em
face da classificação da proposta apresentada na Licitação – Processo Administrativo nº.
70/2020 - Pregão Presencial nº. 35/2020 – Registro de Preços, resolve firmar a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do
Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de
1993, mediante as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 - A presente Ata tem por objeto Formecimento parcelado de materiais e medicamentos
para execução das atividades em combate ao aedes aegypti (dengue), devido ao periodo de
epidemia do virus,por um período de 12 (doze) meses, exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, para atendimento a Secretaria
Municipal de Saude, acordo com as especificações constantes do Anexo I do Edital, através de
Pregão Presencial/REGISTRO DE PREÇOS.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
2.1 - O prazo para entrega dos Produtos será de 05 (cinco) dias, contados do recebimento, pelo
fornecedor, de cada solicitação de fornecimento (NAF),
2.2 - Os Produtos deverão ser entregues junto ao Almoxarifado Central, localizado na Secretaria
Municipal de Obras, na Avenida Castelo Branco, 240, Bairro Independencia, em dias normal de
expediente, no horario de 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, sem nenhum ônus
para a Administração.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS REGISTRADOS E REAJUSTAMENTO
3.1 - O preço registrado é o constante da presente Ata, na qual já estão incluídas todas as
despesas especificadas na proposta do FORNECEDOR REGISTRADO, como segue:
Item Quant. Unid.

Descrição dos Produtos

Marca

Valor
Unit. Total

VALOR TOTAL:..........................................................R$
3.2 - O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração
das Normas Federais pertinentes à política econômica.
3.3 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de Termo Aditivo à presente Ata de REGISTRO DE PREÇOS;
3.4 – O Fornecedor deverá encaminhar os pedidos de reequilibro por escrito, juntamente com os
documentos comprobatórios ao Departamento de Suprimentos Compras e Licitações, os quais
serão analisados pela Prefeitura de Vazante que deverá se pronunciar pela aceitação total, parcial
ou ainda pela rejeição do pedido.
3.5 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a
administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item
visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o
mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
3.6 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente
desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das
penalidades cabíveis.
3.7 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
3.8 – Na ocorrência de cancelamento de REGISTRO DE PREÇOS para o item, poderá a
Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de
recurso.
CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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As despesas decorrentes do objeto da presente Ata, correrão por conta de dotações
orçamentárias do Município, consignadas no orçamento para o exercício de 2020, a serem
indicadas na NAF, na ocasião da solicitação de entrega da mercadoria, e no exercício seguinte à
conta de dotações orçamentárias próprias.
CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias úteis, mediante a apresentação da
respectiva Nota Fiscal / Fatura pela contratada, contados do recebimento definitivo atestado pela
Secretaria Municipal Responsável pelo pedido de compras.
5.2 - A fatura ou Nota Fiscal não aprovada pela Secretaria demandante será devolvida para as
necessárias correções, o que não resultará em nenhum ônus para a Prefeitura.
5.3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
5.4 - Nenhum pagamento será efetuado, enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento
de preços.
5.5 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de
comprovada repercussão no contratado, implicarão na revisão destes para mais ou para menos,
conforme o caso.
5.6 - Os pagamentos serão impreterivelmente efetuados através de depósito bancário em conta
corrente informada no Anexo I - Proposta de Preços.
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 - Esta Ata de REGISTRO DE PREÇOS tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato, vedada sua
prorrogação.
6.2 - Nos termos do Artigo 15, Parágrafo Quarto da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações,
durante o prazo de validade desta Ata de REGISTRO DE PREÇOS, o Município não será
obrigado a adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os produtos, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em Lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
6.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo 78 da Lei de Licitações, a presente
Ata de REGISTRO DE PREÇOS será cancelada, garantido à sua detentora, o contraditório e
ampla defesa.
CLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES
7.1 – SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO:
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I - assinar a Ata de REGISTRO DE PREÇOS em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua
notificação;
II - manter, durante a vigência da ata de REGISTRO DE PREÇOS, às condições de habilitação
exigidas no Edital e na presente Ata de REGISTRO DE PREÇOS;
III - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de
REGISTRO DE PREÇOS;
IV - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros
cometidos na execução do objeto da ata de REGISTRO DE PREÇOS;
V - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de REGISTRO DE PREÇOS
sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
7.2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
I - gerenciar a Ata de REGISTRO DE PREÇOS:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as
Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao
acompanhamentoe fiscalização do fornecimento dos materiais, à exigência de condições
estabelecidas no Edital e àproposta de aplicação de sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no
instrumentoconvocatório e seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por
meiode estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e
aaplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de REGISTRO DE
PREÇOS;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;
CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
8.1 - O fornecimento decorrente da Ata de REGISTRO DE PREÇOS, processar-se-á de forma
parcelada, em conformidade com as solicitações da Secretaria Municipal solicitante e será
formalizado com o recebimento da Nota de Empenho pela detentora.
8.2 - A detentora da Ata de REGISTRO DE PREÇOS será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a sua vigência.
8.3 - Cada fornecimento deverá ser efetuado através da Nota de Empenho / NAF – Nota de
Autorização de Fornecimento.
8.4 - Os Produtos deverão ser entregues acompanhados das respectivas Notas Fiscais.
CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES
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É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, em
conformidade com o disposto no § 1º do art.12 do Decreto Municipal 05/2019 (inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993).
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
A disciplina das sanções são as previstas no Instrumento Contratual – cláusula nona.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
11.1 - O Contratante poderá promover o cancelamento da Ata de REGISTRO DE PREÇOS sem
que caiba a Detentora qualquer direito a indenização, independentemente da conclusão por
prazo, nos seguintes casos:
a) Manifesta deficiência dos Produtos;
b) Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e no contrato;
c) Falta grave à juízo do Contratante, devidamente comprovada, após garantido o contraditório
e a ampla defesa;
d) Paralisação ou suspensão total ou parcial do fornecimento, ressalvada as hipóteses de caso
fortuito ou força maior;
e) Descumprimento do prazo de entrega;
f) Prestação do fornecimento de forma inadequada;
g) Rescisão, em conformidade com o art. 78 e parágrafos, da Lei nº. 8.666 /1993;
h) Descumprimento, pela Contratada, das penalidades impostas pelo Contratante;
i) Interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
12.1 - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte do FORNECEDOR
REGISTRADO não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação.
12.2 - A Contratada, não poderá subcontratar a execução parcial ou total do fornecimento dos
Produtos, objeto deste Processo Licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO
13.1 - A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município
ficará a cargo da Administração, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei
8.666/93.
13.2 - A presente ata de REGISTRO DE PREÇOS será divulgada para conhecimento dos
interessados no portal da internet no sítio www.vazante.mg.gov.br.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO
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14.1 - Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para
REGISTRO DE PREÇOS nº 26/2020 e seus Anexos, Processo Administrativo nº 54/2020, do
qual é parte integrante, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Vazante, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais
conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de REGISTRO DE PREÇOS, valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a
ser.
E, para firmeza e como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado a presente
Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que depois de lida e achado conforme, é assinada, em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTES, tendo sido arquivado no Município
de Vazante, com registro de seu extrato, e dele extraídas as cópias necessárias.

JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) Nome:
CPF:

2) Nome:
CPF:
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2020
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO

Por este instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VAZANTE –MG inscrito no CNPJ/MF
sob o n.º 18.278069/0001-47, com sede administrativa à Rua Osório Soares, 600, Independência,
Vazante-MG., neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares
Guimarães, CPF nº 288.605.946-34, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta
cidade,
doravante
denominado
CONTRATANTE,
de
outro
lado
a
empresa________________________, estabelecida na ______________, _____, na cidade de
______, CEP: ______, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________/______, neste ato
representada pelo seu _____________________, cadastrado no CPF/MF n.º ______________,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, elaborado de
acordo com a minuta examinada pela Procuradoria Geral do Município, atendendo ao disposto
no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em conformidade com o constante
do Processo de Licitação nº 70/2020, Pregão Presencial n.º 35/2020, homologado em __/__/20,
que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores,
Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição
parcelada de materiais e medicamentos para execução das atividades em combate ao aedes
aegypti (dengue), devido ao periodo de epidemia do virus,por um período de 12 (doze) meses,
exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual,
para atendimento a Secretaria Municipal de Saude, conforme discriminado abaixo:
Item Quant

Und

Descrição

Marca

Valor
Unit

Valor
Total

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEI
A presente contratação vincula-se à Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93, com suas posteriores alterações
e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, aplicando-se nos casos omissos, o disposto na
legislação civil vigente.
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CLÁUSULA TERCEIRA – PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO:
3.1 - A execução do objeto deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelos
preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93
combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, com
atribuições específicas, formalmente designado pelo Prefeito Municipal de Vazante denominado
“Fiscal do Contrato”, em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93.
3.2 - O CONTRATO ORIUNDO DESTA CONTRATAÇÃO TERÃO COMO
RESPONSÁVEIS, GESTORES E FISCAIS:
- GABRIEL AFRANIO ROSA DE FARIA BARRA, Secretario Municipal de Saúde, Portaria
nº 182/2017, Telefone: 34-3813-1065, e-mail: saude@vazante.mg.gov.br
- FISCAL DO CONTRATO: Cristiane Conceição Vitor, Coordenadora da Vigilancia
Epidemiologica, telefone: 34-99966-5873 e-mail: epidemiologiavazante@yahoo.com.br
3.3 - Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato,
com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam,
atestar documentos fiscais, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as
respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a
necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de
realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos,
etc.
3.4. Compete aos Fiscais acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o
servidor designado verificar a qualidade e procedência do objeto respectivo, encaminhar
informações ao gestor do contrato, exercer o relacionamento necessário com a contratada, etc.
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
3.5. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
3.6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
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4.1 – Os Produtos deverão ser entregues de forma parcelada no Almoxarifado Central, localizado
na Secretaria Municipal de Obras, sito a Rua Castelo Branco, 240, Independência, em
Vazante/MG, no período de 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às17:00 horas, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, após a emissão da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento), devendo este
ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no
contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.
4.2 - O setor responsável pelo recebimento dos produtos, através do Almoxarifado, verificará as
especificações exigidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº. 35/2020. Se a qualidade
dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital, estes serão
devolvidos, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.
4.3 – Nenhuma Nota Fiscal será paga pelo Contratante sem que tenha a assinatura do Gestor do
Contrato, atestando que os Produtos foram entregues conforme designado no item 4.1.
4.4 - O CONTRATANTE comunicará por escrito à CONTRATADA o nome e a identidade dos
elementos credenciados a assinar requisições e será responsável por todo e qualquer
fornecimento pelos mesmos solicitados, não se responsabilizando pela eventual ocorrência de
atendimento sem requisições ou solicitação em seu nome e por elementos não credenciados.
4.5 - Os Produtos referentes a cada pedido serão recebidos provisoriamente, para efeito de
posterior verificação da conformidade do produto com a especificação e definitivamente, após a
verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação.
4.6 - O prazo de validade dos Produtos quando da entrega, deverá corresponder a, no mínimo
80% (oitenta por cento) do prazo de validade total dos mesmos contando a data de fabricação.
4.7 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua
conservação, em embalagens de fábrica lacradas pelo fabricante. Exceção será feita àqueles
produtos comprados em quantidade inferior a menor embalagem expedida pelo fabricante.
Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese,
fornecimento de modo a contrariar a forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime o
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade pela eventual ocorrência de atendimento sem
requisição ou solicitação em seu nome por elementos não credenciados.
CLAUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VALOR CONTRATO
5.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento definitivo
atestado pelas Secretarias Municipais e efetuado por Ordem Bancária originária da
instituição financeira onde os recursos financeiros do Município estiverem depositados, e
efetivado mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que deverá ser emitida em nome da
Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47, devendo constar também o
número da licitação e da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à contratada, em conta
bancária por ela indicada no momento da emissão de sua Autorização de Fornecimento.
§ 1º O valor total do presente Contrato é de R$ __________ (________________), para
fornecimento dos produtos relacionados na cláusula primeira.
§ 2º A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada ao CONTRATANTE juntamente com as vias
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de requisições assinadas no ato da entrega, durante o mês, recolhidas pela CONTRATADA, para
efeito de conferência. Referida nota e requisições deverão ser entregues no último dia do mês do
fornecimento, encaminhadas à Seção de Compras da Prefeitura, localizada na Rua Osório
Soares, 600.
§ 3º O respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações
assumidas decorrentes da contratação e após envio da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de
Negativa de Débito (CND/CPD-EN) do INSS, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e
Certidão Negativa Junto a CDL de Vazante.
§ 4º A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes
a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
§ 5º A entrega dos Produtos será feita em caráter provisório, para aferição de sua conformidade
com a especificação de edital.
5.2 - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA mediante depósito
na conta corrente nº........., Agência nº.........., Banco............, indicados pela CONTRATADA.
Parágrafo único - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados
bancários para pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros
do Município CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito
do valor correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED),
Documento de Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer
outra congênere, para realização do efetivo pagamento.
CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
6.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão á conta de dotações orçamentárias
constantes do orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei nº Lei nº 1.820 de 03 de dezembro de
2019: 02.60.01.10.305.1005.2056.33903000 (Ficha 368)
02.60.02.10.305.1005.2066.33903000 (Ficha 441) fonte: 1.55 e 1.59
6.2 - Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação no caso de
aquisição, serão alocados quando da emissão das notas de empenho.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Contrato é até 31/12/2020, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO
O CONTRATANTE poderá autorizar alterações no contrato que decorram ou não variações de
seu valor, modificações de quantidade e prazo, mediante termo aditivo, observado o disposto na
Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações.
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
9.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
9.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
9.1.3. fraudar na execução do contrato;
9.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
9.1.5. cometer fraude fiscal;
9.1.6. não mantiver a proposta.
9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
9.3. multa moratória de 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
9.3.1. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
9.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
9.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;
9.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
9.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
9.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
9.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
9.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
9.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE
Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no art. 393 do Código
Civil, a CONTRATADA responderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura
integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a
terceiros por ato ou fato, comissivos ou omissivos, da CONTRATADA ou de seus prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos art. 77 a 80
da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a
CONTRATADA será notificada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1 - Tomar todas as providencias necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas
neste Contrato, Termo de Referencia, ata de REGISTRO DE PREÇOS e no Edital, inclusive
quanto ao compromisso de fornecimento dos quantitativos, respeitando suas especificações e
somente após emissão, pela Administração Municipal, da correspondente NAF - Nota de
Autorização de Fornecimento, obedecendo ao prazo de entrega determinado na cláusula quarta;
12.2 – Entregar os itens de acordo com aquele adjudicado e especificado na proposta, devendo
ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no
mínimo 80% (oitenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, devidamente
apropriados para uso, a contar da data do seu recebimento definitivo. Os itens deverão ser
entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de
transporte e descarga no local indicado da entrega.
12.3 – A contratada ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não
podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.
12.4 – Caso a contratada não forneça os itens requisitados, no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis
contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em
segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais
classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
12.5 – O pedido dos itens será parcial, e serão efetuados conforme necessidade da Secretaria,
feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.
12.6 – Entregar os itens conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das
07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min.
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12.7 – Todas as despesas relativas à entrega do item e respectivas adaptações, bem como taxas,
diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer custos incidentes correrão por
conta exclusiva da Contratada.
12.8 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros,
aplicando-se ao presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os art. 14 e 20;
12.9 - Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do
contrato/instrumento equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao
Sistema de Cadastramento do Município de Vazante;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
13.1 – Indicar à Contratada seu respectivo saldo, visando subsidiar os pedidos, respeitada a
ordem e quantitativos a serem fornecidos.
13.2 – Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no edital.
13.3 – Rejeitar o item entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada.
13.4 – Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas no edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO
Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93, o presente
contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de divulgação oficial
do Município, que é o Diário Oficial dos Municípios Mineiros.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Conforme disposto na Lei 8.666/93 não serão admitidos reajustes de preços, porém, tendo em
vista a previsão do art. 65 II, d, da Lei 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de reequilíbrio
econômico-financeiro em face da superveniência das condições de mercado aplicáveis à espécie,
devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente
fundamentado e justificado, ou seja, acompanhado de documentos que comprovem a
procedência do pedido, tais como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição,
matérias-primas ou de outros documentos julgados necessários, demonstrando de maneira clara e
inequívoca o pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
E À PROPOSTA DA CONTRATADA
16.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Edital do Pregão n.º 35/2020 - REGISTRO DE
PREÇOS e seus ANEXOS; assim como a proposta de preços de fornecimento firmada pela
CONTRATADA, naquilo em que não conflitarem com este instrumento.
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16.2 - Aplica-se a este contrato as normas de direito dos Códigos Civil, Comercial, Penal e da
Lei 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
As partes CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Vazante-MG, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência
atinente a este contrato.
E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de 02
(duas) testemunhas que também o subscrevem.
Vazante-MG, ..... de .............................. de 2020 .

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

GESTOR DO CONTRATO:

MUNICÍPIO DE VAZANTE
JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal -

............................................
CNPJ/MF:
Representante Legal:
CPF:

GABRIEL AFRANIO ROSA DE FARIA BARRA
Secretario Municipal de Saúde

ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL:

RENATO JOSE FERREIRA
OAB/MG: 64.002

TESTEMUNHAS:
1) Nome:
CPF:

2) Nome:
CPF:
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA.
1 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição parcelada de materiais e medicamentos para execução das atividades em
combate ao aedes aegypti (dengue), devido ao periodo de epidemia do virus,por um período de 12 (doze) meses, exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, para atendimento a Secretaria Municipal de Saude.

Item Código

Descrição do Produto

Propostas

0001 493621
0002 493622
0003 493623
0004 493624
0005 493625
0006 493626
0007 493627
0008 493628
0009 493629
0010 493630
0011 493631

VESTIMENTA DE CORPO INTEIROConsumo /
CAMBÃO RETRATIL VETERINARIO DE Consumo /
PULSÁ ALUMINIO RETRATIL GRANDE Consumo /
LUVA VAQUETA PUNHO RASPA CANO Consumo /
RESPIRADOR MÁSCARA 3M 6800 5N11 Consumo /
FILTRO 5N11
Consumo /
FILTRO 2091
Consumo /
CARRAPATICIDA FIPROLINE 1 LITRO Consumo /
BOLSA PASTA CARTEIRO LONA Consumo /
BANDEIRA DE TECIDO
Consumo /
ALCOOL ISOPROPÍLICO C/ 3 LT Consumo /

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Valor Médio
Unitário
123,3333
170,0000
81,6667
33,6333
580,0000
92,4333
219,7333
114,8333
98,5000
24,2667
172,3333

Valor Médio
Quantidade
10,0000
10,0000
3,0000
15,0000
4,0000
15,0000
15,0000
5,0000
30,0000
30,0000
5,0000

Total
1.233,3333
1.700,0000
245,0000
504,5000
2.320,0000
1.386,5000
3.296,0000
574,1667
2.955,0000
728,0000
861,6667
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Os quantitativos indicados neste Anexo são estimativos e servem como referência, podendo o Município suprimi-los em conformidade com as
suas necessidades.
2 - JUSTIFICATIVA:
2.1 – Visa atender a demanda da Secretaria de Saude/vigilancia epidemiologica, uma vez que se faz necessario a borrifação para conteção da
proriferração do aedes aegypti (dengue)
2.2 - A justificativa para a abertura deste processo na forma do REGISTRO DE PREÇOS é a vantagem de não precisar da reserva orçamentária
em sua totalidade, utilizando os recursos financeiros de forma sustentável e quando da formalização da compra.
3 - QUANTIDADES MÍNIMAS A SEREM ADQUIRIDAS
3.1 - Para o REGISTRO DE PREÇOS do presente objeto, a Administração Municipal de Vazante não está prevendo o estabelecimento de
quantidades mínimas a serem adquiridas, conforme faculta a legislação aplicável.
3.2 - As quantidades indicadas neste Termo de Referência são meramente estimativas.
4 - DA GESTÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Caberá as Secretarias Municipais a gestão dos preços registrados, verificada a adequação destes aos praticados pelo mercado e às necessidades
demandadas pela Administração Municipal de Vazante.
5 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
Os produtos entregues deverão estar de conformidade com as especificações e condições constantes desteTermo de Referência e com as normas
legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao Fornecedor Registrado o cumprimento das condições estipuladas no instrumento
convocatório, na sua proposta e no contrato, no momento da formalização da entrega, inclusive quanto ao preço.
6 - RESULTADOS ESPERADOS
6.1- REGISTRO DE PREÇOS para a totalidade do material indicado;
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6.2- Economia para os cofres públicos, baixando os valores de referência;
6.3- Utilização sustentável dos recursos financeiros deste Município, alocando somente o necessáriopara cada aquisição;
6.4- Maior agilidade no atendimento às demandas do município.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Razão Social: ___________________________________________________________
CNPJ n°: ________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Cidade: _______________________ Estado: _______ Telefax: _____________________
Pessoa para contato: __________________________________________________
Obtivemos, através do acesso à página vazante.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
Local, ____________________, _________ de __________________ de 2020.
____________________________________
Assinatura
Senhor licitante,
Eventuais retificações ocorridas no edital serão disponibilizadas no endereço vazante.mg.gov.br,
tópico Editais e Licitações.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações,
esclarecimentos ou impugnações disponibilizados acerca do processo licitatório.

Vazante-MG, 30 de Março de 2020.

Renata Cristina Caixeta
- Pregoeira – Portaria 002/2020 -

