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 94/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019
Licitação Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Lei Complementar
n° 123/2006 e 147/2014

O Município de Vazante, estado de Minas Gerais, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, no qual
observará os preceitos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, critério MENOR PREÇO POR
ITEM, no seguinte teor:
1) OBJETO: Aquisição de produtos para manutenção de piscinas, com entrega parcelada.
2) UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
3) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.75.00.27.812.2701.2113.33903000 (Ficha 704)
4) DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA:
- PROTOCOLO: até as 09:00 do dia 22 de Maio de 2019.
- ABERTURA DE PROPOSTAS: às 09h do dia 22 de Maio de 2019, na Sala de Licitações,
da Prefeitura Municipal.
5) 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 completo poderá ser retirado no site: www.vazante.mg.gov.br, tópico Editais e
Licitações; solicitado pelo e-mail licitacao@vazante.mg.gov.br sem ônus ou ainda no endereço:
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG, em horario normal
de expediente da Prefeitura Municipal de Vazante-MG, ou seja, das 07:30 às 11:00 horas e das
12:30 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, mediante o pagamento de R$15,00,
correspondente ao custo das cópias reprográficas.

PUBLIQUE-SE.
Vazante, 10 de Maio de 2019.

Renata Cristina Caixeta
- Pregoeira – Portaria 002/2019 -
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019
Licitação Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Lei Complementar
n° 123/2006 e 147/2014

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, 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, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a Aquisição de produtos
para manutenção de piscinas, com entrega parcelada.
OS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E OS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLADOS ATÉ AS 9 HORAS DO DIA 22 DE
MAIO DE 2019, NO PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
VAZANTE-MG, À RUA OSÓRIO SOARES, 600, 1º PISO, BAIRRO INDEPENDÊNCIA.
O credenciamento, o recebimento dos envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação acontecerão na Seção de Licitações da Prefeitura do Município de Vazante,
iniciando-se às 9hs do dia 22/05/2019, 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 Fonseca e Lucimar Gonçalves Cruzeiro Souza, designados através da Portaria n.º
002/2019 de 02 de janeiro de 2019.
A Prefeitura disponibilizará aos licitantes o “formulário proposta”, para preenchimento
através do utilitário WSICRegistraPropostas - O arquivo será disponibilizado no site da
Prefeitura,
com
os
anexos
do
edital;
disponível
também
no
site
http://memory.com.br/arearestrita. Depois de preenchidos os valores e as marcas, o licitante
deverá imprimir sua proposta, a qual deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e
apresentada no respectivo envelope, acompanhada do pen drive. No caso de divergência de
dados entre a proposta escrita e a contida no dispositivo eletrônico, prevalecerá sempre a escrita.
O licitante deverá observar no momento da cotação/digitalização da proposta no
Programa SIAP todas as especificações contidas no Anexo I deste Edital.
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1 - DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto desta licitação a Aquisição de produtos para manutenção de piscinas
visando atender solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência Anexo VII ao presente edital.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Só poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
acima descrito, enquadradas na Lei Complementar 123/06 e suas posteriores alterações.
2.2 - Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:
2.2.1 - Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação judicial, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.
Ressalva: É possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em
certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei Federal
n. 8.666/1993”. (TCU, Ac. 8.271/2011-2a Cam., DOU de 04.10.2011).
2.2.2 - Empresas que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar neste
Município ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. Será consultado
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) no site
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis a situação da empresa.
2.2.3 - Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem assim a
empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou responsável técnico que
seja também servidor público vinculado;
2.2.4 - Empresas estrangeiras que não funcionam no país;
2.2.5 - Empresas que possuírem sócio, diretor ou responsável técnico que tenha tido vínculo
empregatício com o Município há menos de 180 (cento e oitenta) dias, anteriores à data da
publicação deste edital;
2.2.6 – Empresas em Consórcios.
2.3 - A observância das vedações do item 2.2 e subitens, é de inteira responsabilidade da licitante
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
2.4 - Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma Proposta.
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
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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 - Durante a sessão os telefones celulares dos licitantes deverão ser desligados ou mantidos no
modo silencioso.
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 47/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ/MF nº
DATA DA ABERTURA:
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ENVELOPE n.º 02 (DOCUMENTOS HABILITAÇÃO)
PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 - 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 - Em caso de autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação, o
licitante deverá requerer a autenticação preferencialmente até as 16:00 horas do dia
anterior à data de abertura da licitação.
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 CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA A PREGOEIRA ANTES DE SE INICIAR A
SESSÃO – FORA DOS ENVELOPES)
4.1 – A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações deverá ser comprovada
mediante apresentação da seguinte documentação:
a) 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.
b) Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento
arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da
pequena empresa; conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC ou Se inscrito no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.
4.2 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente, nos termos da lei.
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5 - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
5.1 - O edital completo encontra-se no site oficial da prefeitura www.vazante.mg.gov.br
5.2 - Todas as alterações, retificações ou esclarecimentos que porventura se fizerem necessários
serão publicados no Diário Oficial e/ou no site www.vazante.mg.gov.br, tópico Editais e
Licitações, sendo que o acompanhamento destas informações será de total responsabilidade das
licitantes.
5.3 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigamse a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.vazante.mg.gov.br, bem
como as publicações no Diário Oficial do Estado, visando ao conhecimento de possíveis
alterações e avisos.
5.4 - 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
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.
5.5 - As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail
e disponibilizadas no site www.vazante.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados.
5.6 - 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.
5.7 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO;
5.8 – A impugnação deverá ser formalizada por escrito, podendo ser enviada pelo Correio ou ser
protocolada no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Vazante, situado no Primeiro
andar da Rua Osório Soares, 600, Bairro Independência - Vazante, Estado de Minas Gerais, CEP
38780-000, impreterivelmente no horário de atendimento, de 08:00 às 17:00 horas.
5.9 - Serão aceitos pedidos de esclarecimentos via e-mail. Impugnações e Recursos deverão ser
protocolados, conforme dispõe o art. 41, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93 e art. 4º, XVIII da Lei
10.520/02.
5.10 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
5.11 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à
data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não
suspenderá o curso do certame.
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5.12 - Caberá à Pregoeira, auxiliado pela Divisão responsável pela elaboração deste edital,
decidir sobre a petição interposta e será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, e divulgada no site deste Município para conhecimento de todos os interessados.
6 – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:
6.1. No dia, hora e local designados no edital, o interessado ou seu representante legal deverá
proceder ao respectivo credenciamento junto à Pregoeira.
6.2 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do Pregão Presencial por seu
sócio administrador, desde que apresente cópia simples e original ou cópia autenticada do
Estatuto ou Contrato Social atualizado da empresa ou Registro Comercial, no caso de empresa
individual, acompanhado ainda de cópia simples e original ou cópia autenticada do documento
oficial com foto (RG, CNH ou outro documento equivalente).
6.2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento
público ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, com
firma reconhecida, comprovando a outorga de poderes necessários para a formulação de
propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão Presencial, acompanhado
ainda de cópia simples e original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social
atualizado da empresa ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, juntamente
com cópia simples e original ou cópia autenticada do documento oficial com foto (RG, CNH ou
outro documento equivalente) do credenciado ou procurador.
6.3 - O credenciamento da licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a
presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial
e a responsabilidade legal pelos atos praticados.
6.4 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
6.5 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento da 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 à 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.
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6.6. 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.
6.7 - 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.
6.8 - 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 em 2 (duas) vias, sendo uma IMPRESSA e outra em MÍDIA FÍSICA (pen
drive, CD, DVD ou similar; que serao devolvidos aos Licitantes), nos moldes do programa (software)
disponibilizado juntamente com o Edital e seguindo as orientações do Anexo VII, sob pena de
desclassificação. Fica facultada à licitante a apresentação da proposta impressa através do
documento gerado pelo software fornecido pela Administração ou em formulário próprio
contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário fornecido pela Prefeitura
Municipal de Vazante - Anexo I deste edital, 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 dois dígitos após a virgula no valor unitário, em algarismos
arábicos, 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 VII 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;

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
VI – 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, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.
VII - Dados bancários da licitante para depósito dos pagamentos em conta-corrente (banco,
agência, número da conta corrente);
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 – A Contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado, no prazo
máximo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da retirada/recebimento da respectiva NAF Nota de Autorização de Fornecimento;
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.
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.
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8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02):
8.1. As licitantes deverão apresentar no envelope “2” - Documentos de Habilitação”, os
seguintes documentos:
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 emfuncionamento
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
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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;
- 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 apresentar os documentos na mesma ordem seqüencial em que foram
citados neste edital, Item 8.1 (alíneas a – m). Esclarecemos que o descumprimento desta
observação não será causa de desclassificação da licitante.
8.2 - 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.
9 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
9.1 - As despesas decorrentes com o fornecimento, objeto desta licitação, correrão no exercício
de 2019 à conta da seguinte Dotação Orçamentária constantes do Orçamento fiscal vigente,
aprovado pela Lei nº 1.756 de 04 de dezembro de 2018: Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte, Turismo e Lazer: 02.75.00.27.812.2701.2113.33903000 (Ficha 704).
10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1 - 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 estiverem em desacordo.
10.2 - As propostas serão ordenadas em ordem decrescente e a Pregoeira classificará, para a
etapa de lances, o autor da proposta de “menor preço por item”, e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores superiores em até 10% (dez por cento) deste valor para
participarem de lances verbais.
10.3 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas neste
item, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas escritas.
10.4- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos,
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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.
10.4.1 – 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.
10.4.2 – Não havendo a comprovação da exeqüibilidade de seu preço a proposta será
desclassificada, sujeitando-se a licitante às sanções legais.
10.5 - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de apresentação dos lances da seguinte forma:
10.5.1- Ocorrendo hipótese de igualdade entre propostas de menor preço por item, sem
oferecimento de lances verbais, a Pregoeira realizará sorteio para efetuar a classificação das
propostas, na forma estabelecida no § 2º do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar nº 123/2006.
11. DOS LANCES VERBAIS
11.1- 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 por item.
11.2 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará encerrada a etapa de
lances.
11.3 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
11.4 - A Pregoeira poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou o lance de menor
preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.
11.5 - Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para comprovação da
exeqüibilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova data e horário
para sua continuidade.
12. DO JULGAMENTO
12.1 - 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.
12.2 - Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o envelope
“Documentação de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua
habilitação.
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12.3 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
12.4 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, a
Pregoeira examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e
habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital.
12.4.1 - Nessa etapa a Pregoeira, também, poderá negociar o preço com o licitante, para que
sejam obtidas melhores condições para o Município de Vazante, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.
12.4.2 - Caso seja necessário, a Pregoeira poderá suspender a sessão do Pregão, a qualquer
momento, para realização de diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando
intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.
12.5 - 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 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES:
13.1 – 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;
13.2 – 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;
13.3 - O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, exceto quando
manifestamente protelatório ou quando a Pregoeira puder decidir de plano.
13.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
13.5 - 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;
13.6 - 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;
13.7 - O recurso somente terá eficácia se o Representante Legal da Recorrente tiver formalizado
sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão.
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14 – PAGAMENTO:
14.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) 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.
14.2 - 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.
14.3 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será
contado a partir da regularização do mesmo.
14.4 – Somente será pago a fatura/Nota Fiscal que contiver o atestado de recebimento da
mercadoria ou produto, emitido/assinado pelo Gestor do Contrato.
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - Os licitantes estarão sujeitos às penalidades administrativas consignadas na Lei Federal nº
8.666/93, alterações e demais legislações aplicáveis à matéria.
15.2 - Em caso de atraso na entrega do objeto ou na hipótese de não-aceitação do mesmo, poderá
a Administração Municipal, a seu exclusivo critério, aplicar ao licitante vencedor 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 e no caso de inexecução total do objeto
multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato
15.3 - Sem prejuízo das penalidades previstas no item anterior, a Pregoeira poderá desqualificar
o licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim a Administração anular a Ordem de
Fornecimento, sem que isto gere direitos indenizatórios ou de reembolso, caso tome
conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a
capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção do licitante.
15.4 - A Pregoeira poderá reconsiderar a punição aplicada, ou fazer subir o recurso à autoridade
competente, devidamente informado, que decidirá pelo seu provimento ou não.
16- HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
16.1. HOMOLOGAÇÃO
16.1.1 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor,
competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
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16.1.2 - 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.
16.2. CONTRATAÇÃO
16.2.1. Por resultar em obrigações futuras, a contratação decorrente desta licitação será
formalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do
presente ato convocatório.
16.2.1.1. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), e Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
16.2.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis comprovar a sua situação de
regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em
vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
16.2.1.3. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data
daconvocação, comparecer a Seção de Licitação para assinar o termo de contrato.
16.2.1.4. Quando a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º inciso
XXIII da Lei 10.520/2002.
17 - DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS
17.1 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força
maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e
a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
17.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta,
de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou
menos, conforme o caso.
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17.3 - Na hipótese de solicitação de reajuste de preços pela Contratada, esta deverá demonstrar a
quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s)
detalhada(s) de custos, nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que
eventualmente justificarão o reajuste do contrato, bem como documentação correlata (lista de
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas etc.), que
comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
17.4 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Contratante, este deverá comprovar o
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
17.5 - Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços
solicitada pela Contratada.
17.6 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise
técnica e jurídica do Contratante, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do
protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante.
17.7 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a
Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços
vigentes.
17.7.1 - O Contratante deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo
Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos fornecimentos
realizados após o protocolo do pedido de revisão.
18 – DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 - 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;
18.1.1 - 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.
18.1.2 - Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação;
18.2 - 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;
18.2.1 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos,
prevalecerão as disposições do primeiro.
18.3 – 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
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para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO;
18.4 - 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.
18.5 - 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.
18.6 - Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
18.7 - O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, por conveniência da Administração Municipal, respeitando-se os limites previstos
em Lei.
18.8 - 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.
18.9 - 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.
18.10 - 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.
18.11 - 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.
18.12 - 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.
18.13 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, a segurança da
contratação e os princípios constitucionais.
18.14 - 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.
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18.15 - Fazem parte integrante e inseparável deste Edital:
- 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 - Declaração Condição de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte/MEI;
- Anexo VI – Minuta de Contrato;
- Anexo VII - Termo de Referência;
- Anexo VIII - Vedação do Consórcio.

Vazante, 10 de Maio de 2019.

Renata Cristina Caixeta
- Pregoeira – Portaria 002/2019 -
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019

ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO/MODELO PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: Aquisição de produtos para manutenção de piscinas
Razão Social da Empresa:...............................................................................................................
CNPJ:............................................................................................................................................
Endereço:...................................................................Bairro:..........................................................
Município:................................................Estado:............................ CEP:.....................................
Fone/Fax:........................................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

70
70
2.000
04
04
06
70
1.800

LT
LT
KG
UNID
UNID
UNID
LT
KG

9.
10.
11.

10
70
03

UND
LT
UND

12.
13.

70
200

LT
MT

ALGICIDA CHOQUE
ALGICIDA MANUTENÇÃO
AREIA PARA FILTRO DE PISCINA
ASPIRADOR MODELO ASA DELTA GRANDE
ASPIRADOR PARA PISCINA 8 RODAS
CABO DE TELESCOPICO ESTRIADO 6 MTS
CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO
CLORO GRANULADO ESTABILIZADO
(entregar balde 10 kg)
ESCOVA P/ FUNDO DE PISCINA
GENFLOC
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PISTÕES EM
INOX, PRESSÃO 1400 LB. COM TRAVA DE
SEGURANÇA E SISTEMA STOP TOTAL, QUE
CORTA O FLUXO DE ÁGUA E A ENERGIA DO
MOTOR QUANDO SOLTA O GATILHO; COM
ENGATE RÁPIDO PARA MONTAR EDESMONTAR
A MANGUEIRA DE JARDIM NUM CLIQUER, SEM
PRECISAR DE FERRAMENTA.
ALTURA: 81 CM,
LARGURA: 29 CM
PROFUNDIDADE: 31 CM
VOLTAGEM: 110 V
APLICADOR DE DETERGENTE INTEGRADO COM
ALÇA PARA TRANSPORTE
LIMPA BORDA
MANGOTE FLUTUANTE PARA PISCINA

VALOR (R$)
UNIT.
TOTAL
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14.

05

unid

15.

01

unid

16.

10

UND

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

20
40
200
20
04
04
10
10
05

UND
LT
KG
KG
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID

1 1/2”
MOTOBOMBA COM PRE FILTRO DE 1,5 CV PARA
PISCINA
MOTOBOMBA COM PRE FILTRO DE 2 CV PARA
PISCINA
PENEIRA CATA FOLHA C/CABO TELESCÓPIO,
CABO 4 MTS
REAGENTE PH PARA ANÁLISE DE AGUA 20 ML
REDUTOR DE PH
SULFATO DE ALUMINIO
SULFATO DE COBRE
ESCADA PARA PISCINA 4 DEGRAUS
ESCADA PARA PISCINA 3 DEGRAUS
TAMPA GRELHA 150 MM
TAMPA GRELHA 200 MM
ASPIRADOR 16 RODAS PARA PISCINA OLÍMPICA

OBSERVAÇÃO: Os produtos deverão ser entregues no endereço constante do pedido, nas
quantidades solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o
transporte da origem ao destino.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ____________________

- 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.
- 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.
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
- PRAZO E FORMA DE ENTREGA Parcelada, em até 05 (cinco) dias, após
aprovação do pedido/recebimento da NAF.
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.
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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.

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 94/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019

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 47/2019 (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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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019

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 47/2019

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 2019.

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

OBSERVAÇÃO ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE À PREGOEIRA, PELO
REPRESENTANTE, NA ABERTURA DA SESSÃO, FORA DO ENVELOPE.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ..............................................................., inscrita noCNPJ sob o nº ...............................,
sediada em ....................................., por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para
os fins do Pregão nº 47/2019, 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-deobra 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 outubro de 1999).
Local e data ................................, ...... de .................. de 2019.

.............................................................................................
Assinatura do Representante Legal da Licitante
Nome: ................................................................
Nº Cédula de Identidade: ..............................................

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO
A empresa .....................................................................................................,
sediada a Rua
........................................................................,
nº.................,
Bairro.......................................,
CEP............................................................., em.............................................. estado ..................,
inscrita no CNPJ sob nº ........................................................., neste ato representada pelo(a) Sr(a).
......................................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº
....................................................., inscrito(a) no CPF sob nº.....................................................,
DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como............... (MICRO EMPRESA/
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Vazante, ___________de _________________ de _________.

Razão Social: ....................................................................................
CNPJ.....................................................................................................
Nome Representante Legal ....................................................................
CPF ...........................................................................................................
 Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, para regularização, estando ciente
que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO - FORA DO ENVELOPE)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019
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ANEXO VI –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 Assessoria Jurídica 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 94/2019, Pregão Presencial n.º 47/2019, homologado em
__/__/2019,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 Aquisição de produtos para manutenção de piscinas,
conforme discriminado abaixo:
Item Quant.

Unid.

Descrição dos Produtos

Marca

Valor
Unit. Total

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEI
A presente contratação vincula-se à 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 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 – DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DE
QUALIDADE
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
RESPONSÁVEIS:

ORIUNDO

DESTA

CONTRATAÇÃO

TERÃO

COMO

GESTOR DO CONTRATO:
RENE ALVES RODRIGUES, Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer,
Portaria nº 40/2017, Telefone: 34-3813-1968, e-mail: cultura@vazante.mg.gov.br
FISCAL DO CONTRATO:
Rogério Resende Guimarães, Superintendente de Suprimentos e Licitações, Portaria nº 05/2019
telefone: 34-3813-1234, e-mail: compras@vazante.mg.gov.br
3.2.1 - 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, 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.
3.2.2 - Compete ao Fiscal do Contrato acima identificados exercer a verificação concreta do objeto,
devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação/fornecimento do
objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer
o relacionamento necessário com a Contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
§ 1º - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa
contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666/93.
§ 2º - Qualquer exigência da Fiscalização inerentes ao objeto do contrato e termos do edital da
licitação deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
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§ 3º - Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita execução do
objeto contratado, sendo reprovadas quaisquer atividades executadas em desacordo com as condições
pactuadas.
§ 4º – Verificada a conformidade do fornecimento, a Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Fiscal do
Contrato e enviado ao setor financeiro da Contratante para pagamento.
§ 5º - Verificada a desconformidade, o Fiscal do Contrato não atestará o documento de cobrança,
devendo discriminar em relatório as irregularidades encontradas e providenciar a imediata
comunicação dos fatos ao representante da Contratante e à Contratada, ficando esta, com o
recebimento do relatório, cientificada da obrigação de sanar as irregularidades apontadas e de que
estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.
3.3 - A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados com relação a descrição, características,
embalagem, peso líquido e rotulagem especificados no Edital será procedida por ocasião da
entrega e, os fiscais de contrato poderão fazer análise de amostras, diligências no
estabelecimento da contratada, para garantir a manutencao da qualidade dos produtos.
3.3.1. Caso identificadas irregularidades no fornecimento serao tomadas as devidas
providências, sendo desde a troca do produto, notificacao e abertura de processo administrativo,
conforme edital.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO
4.1 - Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues parceladamente no
Almoxarifado, localizado na Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Castelo Branco, 240,
Independência, em Vazante/MG, contra recibo da CONTRATANTE, de acordo com a quantidade
solicitada pela Secretaria responsável, 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. 47/2019. 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 o produto ou mercadoria foi entregue no local 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.
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4.5 - A entrega deverá ser realizada somente no setor designado no item 4.1, que adotará os
seguintes procedimentos:
a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma
via do contrato e da proposta respectiva, receberá os produtos para verificação de
especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados
pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo de 05 (cinco) dias para correção pela
CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;
b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de
testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da
proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo
circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal Eletrônica.
4.6 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o fiscal/gestor do Contrato
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de
penalidades.
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) 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
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 e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
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§ 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 materiais 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 1.756 de 04 de dezembro de 2018:
destinado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer: :
02.75.00.27.812.2701.2113.33903000 (Ficha 704).
6.2 - Em face da vigência do contrato ultrapassar o exercício financeiro de 2019, as despesas do
exercício subsequente correrão a conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo
ou apostilamento e previstas em Lei Orçamentária Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com inicio na data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por prazo igual ou inferior, mediante termo aditivo.
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 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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;
9.2.2. 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;
9.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
9.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
9.2.5. 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 2 (dois) anos;
9.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
9.2.7. 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;
9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n. 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
9.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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9.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
9.4. 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 n. 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n. 9.784, de
1999.
9.5. 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.
9.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE
Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no art. 393 do Código
Civil, a CONTRATADAresponderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura
integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTEou causados a
terceiros por ato ou fato, comissivos ou omissivos, da CONTRATADAou 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 - Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida, 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- A Contratada fica, nos termos da legislação vigente, obrigada a aceitar, nas mesmas
condições da proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juízo da
Administração, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal nº
8.666/93.
12.3 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre a
execução do contrato/instrumento equivalente;
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12.4 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus
empregados, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;
12.5 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a incidir
sobre terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;
12.6 - Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas;
12.7 - 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;
12.8 - 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;
12.9 - Fornecer condições que possibilitem a entrega dos produtos a partir da data de retirada do
contrato/instrumento equivalente;
12.10 - Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por sua boa execução, de
modo que a entrega dos produtos seja realizada com esmero e perfeição e executar sob sua
inteira responsabilidade até o seu término, vedada sua transferência a terceiros, total e parcial;
12.11 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe,
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, no desempenho do
objeto ora licitado, ficando ainda, a CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo empregatício
com os mesmos;
12.12 - Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, independente de solicitação;
12.13 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE
quanto ao fornecimento dos produtos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
13.1 - A Administração Municipal obrigar-se-á a efetuar o pagamento devido em dia, de acordo
com o estipulado na cláusula quinta.
13.2 - proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os termos da contratação;
13.3 - indicar o responsável para acompanhamento, controle e fiscalização do Contrato que entre
outras responsabilidades deverá fiscalizar, controlar e gerir do referido contrato, inclusive o
atesto das notas fiscais. Caberá à fiscalização do contrato registrar em relatório próprio todas as
ocorrências e deficiências constadas durante a sua vigência, encaminhando-as ao preposto da
Contratada para conhecimento e adoção das medidas necessárias, objetivando então a imediata
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correção das irregularidades apontadas. Ademais, a existência e a atuação da fiscalização de
contrato em nada restringirá a responsabilidade, única, integral e exclusiva da Contratada, no que
concerne a execução do objeto contratado.
13.4 - prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos solicitados,
inerentes ao cumprimento do objeto desta licitação;
13.5 -Notificar a Contratada, fixando-lhes prazos para correção de irregularidades encontradas
nos materiais ou para promover a sua substituição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO
O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de
imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
15.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do pactuado.
15.2 – Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e a licitante não puder
cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá mediante requerimento devidamente
instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do fornecimento.
15.2.1 – Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou
para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d”,
do inciso II, e parágrafo 5° do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, mediante os
procedimentos legais.
15.2.2 – A comprovação, para efeitos de revisão de preços, deverá ser feita por meio de
documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante
juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de
transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito,
sob pena de indeferimento do 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 47/2019, e seus ANEXOS;
assim como a proposta de preços de fornecimento firmada pela CONTRATADA, naquilo em
que não conflitarem com este instrumento.
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.
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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 2019.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

GESTOR DO CONTRATO:

MUNICÍPIO DE VAZANTE
JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal -

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

RENE ALVES RODRIGUES
Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL:

RENATO JOSE FERREIRA
OAB/MG: 64002

TESTEMUNHAS:

1) Nome:
CPF:

2) Nome:
CPF:
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019

ANEXO VII – TERMO DE REFERENCIA
1 – OBJETO: Aquisição de produtos para manutenção de piscinas.
ITEM

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

70
70
2.000
04
04
06
70
1.800

LT
LT
KG
UNID
UNID
UNID
LT
KG

9.
10.
11.

10
70
03

UND
LT
UND

12.
13.

70
200

LT
MT

14.

05

UNID

15.

01

UNID

16.

10

UND

17.
18.
19.
20.
21.
22.

20
40
200
20
04
04

UND
LT
KG
KG
UNID
UNID

ALGICIDA CHOQUE
ALGICIDA MANUTENÇÃO
AREIA PARA FILTRO DE PISCINA
ASPIRADOR MODELO ASA DELTA GRANDE
ASPIRADOR PARA PISCINA 8 RODAS
CABO DE TELESCOPICO ESTRIADO 6 MTS
CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO
CLORO GRANULADO ESTABILIZADO
(entregar balde 10 kg)
ESCOVA P/ FUNDO DE PISCINA
GENFLOC
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PISTÕES EM INOX,
PRESSÃO 1400 LB. COM TRAVA DE SEGURANÇA E
SISTEMA STOP TOTAL, QUE CORTA O FLUXO DE
ÁGUA E A ENERGIA DO MOTOR QUANDO SOLTA O
GATILHO; COM ENGATE RÁPIDO PARA MONTAR
EDESMONTAR A MANGUEIRA DE JARDIM NUM
CLIQUER, SEM PRECISAR DE FERRAMENTA.
ALTURA: 81 CM,
LARGURA: 29 CM
PROFUNDIDADE: 31 CM
VOLTAGEM: 110 V
APLICADOR DE DETERGENTE INTEGRADO COM
ALÇA PARA TRANSPORTE
LIMPA BORDA
MANGOTE FLUTUANTE PARA PISCINA
1 1/2”
MOTOBOMBA COM PRE FILTRO DE 1,5 CV PARA
PISCINA
MOTOBOMBA COM PRE FILTRO DE 2 CV PARA
PISCINA
PENEIRA CATA FOLHA C/CABO TELESCÓPIO,
CABO 4 MTS
REAGENTE PH PARA ANÁLISE DE AGUA 20 ML
REDUTOR DE PH
SULFATO DE ALUMINIO
SULFATO DE COBRE
ESCADA PARA PISCINA 4 DEGRAUS
ESCADA PARA PISCINA 3 DEGRAUS

VALOR
MÉDIO
UNIT.
25,90
16,57
2,21
115,57
101,32
119,03
17,15
19,79
43,55
15,90
444,66

18,42
10,57
1.775,25
1.856,51
102,53
10,25
20,32
11,40
21,19
720,10
589,82
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23.
24.
25.

10
10
05

UNID
UNID
UNID

TAMPA GRELHA 150 MM
TAMPA GRELHA 200 MM
ASPIRADOR 16 RODAS PARA PISCINA OLÍMPICA

66,25
96,17
371,79

2. JUSTIFICATIVA
A aquisicao dos materiais acima elencados atenderá as necessidades da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, na limpeza e manutenção da piscina do Centro Esportivo
utilizada para praticas de atividades físicas, natação e de hidroginástica.
3. VALOR A SER PAGO PELO OBJETO
3.1. Considerar-se-á para efeitos de adjudicação, a média atual de preço de mercado, ou seja, não
será adjudicado valor maior que o praticado no mercado e a pregoeira se reserva o direito de
negociar com a(s) empresa(s) participante(s) do certame até que o preço esteja dentro do preço
de mercado pesquisado anteriormente.
4 - As propostas que ultrapassem os valores máximos estimados no Anexo VII – Termo de
Referência serão desclassificadas.
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ANEXO VIII – VEDAÇÃO DO CONSORCIO

PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 94/2019

OBJETO: Aquisição de produtos para manutenção de piscinas.

Como se depreende do art. 33 da Lei nº 8.666/93 a participação de empresas reunidas em
consórcio poderá ser admitida ou não, e tal decisão cabe única e exclusivamente ao órgão
promotor da licitação, pois esse juízo de oportunidade e conveniência encontra-se em sua
margem de discricionariedade. A Doutrina e jurisprudência são unânimes em assentar que a
permissão de empresas participarem da licitação pública reunidas em consórcio recai na
discricionariedade da Administração. Dispõe os Acórdãos do Tribunal de Contas da União:
Acórdão nº 1.240/2008 – TCU – Plenário:
“A regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas
individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a união de
esforços quando questões de alta complexidade e de relevante vulto
impeçam a participação isolada de empresas com condições de sozinhas,
atenderem todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, casos em
que a participação em consórcio ampliaria o leque de concorrentes.”
Acórdão nº 2831/2012 – TCU – Plenário:
“A jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sentido de que a admissão
ou não de consórcio de empresas em licitações e contratações é
competência discricionária do administrador, devendo este exercê-la
sempre mediante justificativa fundamentada. Não obstante a participação
de consórcio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de
alta complexidade ou vulto, tal alternativa também não é obrigatória.
Devem ser consideradas as circunstâncias concretas que indiquem se o
objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de
possíveis licitantes. Somente nessa hipótese, fica o administrador obrigado
a autorizar a participação de consórcio de empresas no certame, com o
intuito precípuo de ampliar a competitividade e proporcionar a obtenção da
proposta mais vantajosa.”

Ainda sobre o tema, o Prof. Marçal Justen Filho, assevera:
O ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas em
consórcio. Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública, o
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que evidentemente não significa autorização para decisões arbitrárias ou
imotivadas.
E assim conclui:
Admitir ou negar a participação de consórcios é o resultado de um
processo de avaliação da realidade do mercado em face do objeto a ser
licitado e da ponderação dos riscos inerentes à atuação de uma pluralidade
de sujeitos associados para a execução do objeto.
O Processo em referência tem por objeto a Aquisição de produtos para manutenção de piscinas,
objeto este que se enquadra na típica definição de serviço comum, sem complexidade e de
pequeno vulto, não se justificando a formação de consórcio.
Vazante, 10 de Maio de 2019.

Divino Boaventura Araujo
Secretário Municipal de Administração
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COMPROVANTE DE ENTREGA DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019
Razão Social: ___________________________________________________________
CNPJ n°: ________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Cidade: _______________________ Estado: _______ Telefax: _____________________
Pessoa para contato: ________________________________________________________
Obtivemos, através do acesso à página www.vazante.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
Local, ____________________, _________ de __________________ de 2019.
____________________________________
Assinatura
Senhor licitante,
Eventuais retificações ocorridas no edital serão disponibilizadas no endereço
www.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, 10 de Maio de 2019.

Renata Cristina Caixeta
- Pregoeira – Portaria 002/2019 -

