
 
 

 

 

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150 
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br  

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 31/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 

REGISTRO DE PREÇO 08/2020 

 

 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA/MG, realizará procedimento de licitação nº 31/2020, 

modalidade, Pregão Presencial 12/2020, Registro de Preços 08/2020, tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM,  nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata; em especial a Lei federal 

8.666/93, e  de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus 

anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos 

em sessão pública às 08:30 do dia 27/05/2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal, situada na, Praça São Sebastião,n° 440, centro, nesta cidade, tel.: (38)3725-

1110 oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pela Pregoeira oficial, 

designada pela portaria nº 020/2020 de 26 de fevereiro de 2020. 

 

1. OBJETO 

 

Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento futuro e 

parcelado de mobília e materiais diversos para atender as demandas das Secretarias 

Municipais, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações 

constantes no Termo de Referência do ANEXO III deste Edital, que dele é parte integrante.  

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto 

desta licitação. 

2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa: 

2.2.1  concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em 

recuperação judicial; 

2.2.2  estrangeira que não funcione no País; 

2.2.3 com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido declarada 

inidônea; 

2.2.4 que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração 

Pública; 

2.2.5 que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha 

vínculo empregatício com a Prefeitura de Morro da Garça/MG. 

 

2.2.6. Os itens são destinados exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME e 

EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 147/14. 

 

3. ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”. 
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3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues à pregoeira, na sessão pública de abertura deste 

certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 

 

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Morro da Garça/MG, na Praça São Sebastião, 

n° 440, Centro – Morro da Garça/MG, – A/C da pregoeira, até o dia 27/05/2020, às 08:30 horas. 

 

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA 

PREGÃO  PRESENCIAL N.º 12/2020 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE:.................................................. 

 

MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA 

PREGÃO  PRESENCIAL N.º 12/2020 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:............................................... 

 

3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a  Declaração dando 

ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida 

declaração deverá estar por fora dos envelopes). 

 

3.3. Em se tratando de microempresa –ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante declaração assinada pelo contador 

responsável pela empresa e/ou certidão expedida pela Junta Comercial, sob pena de não 

aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. (A referida declaração deverá estar 

FORA DOS ENVELOPES). 

 

3.3.1. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá obrigatoriamente 

que ter sido emitida no exercício em curso. 

 

3.4. A PREGOEIRA não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 

“Documentos de Habilitação” que não sejam entregues à pregoeira designado, no local, data e 

horário definidos neste edital. 

 

3.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a 

realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada 

para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação. 

 

4. CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à pregoeira por um representante 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

 

4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 

por sua representada. 

 

4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
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I - documento oficial de identidade; 

 

 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e 

lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou 

documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso 

do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal 

investidura (Anexo II).                                                                                                                 

 

4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos 

documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração 

contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes. 

 

4.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá 

a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 

 

4.6 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

 

4.7 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

 

4.8. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS 

MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. 
 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

5.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, 

cabendo à pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 

 

5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as 

falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à 

data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá 

o curso do certame. 

 

6. PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

6.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, assinada pelo 

representante legal, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, 

sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito 

dos demais licitantes, prejuízo à Administração e ainda não impedirem a exata compreensão de seu 

conteúdo, observado o modelo constante do ANEXO I, deste edital e, deverão conter: 

 

6.1.1 Razão Social, Endereço e CNPJ do proponente, telefone, fax/e-mail da empresa, conta 

bancária onde os pagamentos serão depositados, bem como qualificação completa do representante 

legal (Carteira de Identidade, CPF, endereço, telefone, faz, e e-mail); 
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6.1.2 Especificação minuciosa dos materiais solicitados no Anexo III, que faz parte deste Edital; 

 

6.1.3 Preço Unitário e Total, sem divergência para o (s) item (ns) em moeda corrente nacional, em 

algarismo com no máximo duas casas decimais após a vírgula; 

6.1.4 Forma de pagamento: até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e a apresentação da 

respectiva Nota Fiscal; 

  

6.1.5 Forma/Prazo de execução: será de acordo com a necessidade, mediante emissão da Ordem 

de Fornecimento NAF (Nota de Autorização de Fornecimento) parcial, devidamente datada e 

assinada pelo responsável do Setor de Compras. 

 

6.1.6 Prazo de entrega: O licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento da 

requisição de Ordem de Fornecimento e da autorização da entrega, para entrega dos produtos 

requisitados;  

 

6.1.7 Local de entrega: Prefeitura Municipal de Morro da Garça, situada na Praça São 

Sebastião, nº 440 - Centro, Morro da Garça, Minas Gerais, no horário de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 

16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

 

6.1.8 O prazo de validade da proposta e do preço: no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data 

da abertura da PROPOSTA COMERCIAL; 

 

6.1.9 Prazo de garantia do objeto (garantia do fabricante), que começará a correr ao término da 

garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da 

data de entrega do produto. 

 

6.1.10 Apresentar catálogos ou prospectos com informações claras a respeito das 

especificações técnicas do objeto cotado, sob pena de desclassificação. 

 

6.1.11 Declaração de que nos percentuais propostos encontra-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

6.1.12 Período de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses a partir da assinatura 

da Ata. 

 

6.1.13 Nos preços propostos deverão estar incluídas as despesas como: impostos, fretes, encargos 

sociais, previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais ou quaisquer outras despesas incidentes 

sobre os serviços licitados. 

 

6.2 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 lote do objeto desta 

licitação. 

 

6.3 No caso de divergência entre o preço unitário e o preço total e, ainda, nos erros de cálculos nas 

composições de preços, prevalecerá sempre o mais vantajoso para o MUNICÍPIO DE MORRO DA 

GARÇA. 
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7-HABILITAÇÃO 

 

7.1.Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 

 

7.1.1.Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se 

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos 

de eleição de seus administradores; 

 

7.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto 

poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI 

 

7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

 

7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 

 

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

 

7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 

 

7.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação 

de: 

 

- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

 

7.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal. 

 

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 

 

7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 

60 (sessenta) dias antes da abertura da sessão. 

 

7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações: 

 



 
 

 

 

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150 
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br  

 

 

 

7.4.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, 

Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI. 

 

7.4.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V 

do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 

1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VII; 

 

7.4.3. Documento comprobatório e/ou declaração assinada pelo contador responsável pela empresa 

de que essa se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com base na Lei 

Complementar nº 123/2006, se for o caso do licitante, conforme ANEXO VIII. 

 

7.4.4. Comprovação de Aptidão, em características, quantidades e prazos semelhantes ao objeto 

desta licitação, fornecida através de atestado expedido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, em que comprove que o licitante está apto a fornecer o material licitado; 

 

7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se 

que: 

 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 

apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

7.6. Caso o licitante tenha apresentado os documentos constantes nos itens “7.1.1”, “7.1.2” ou 

“7.1.3” durante o credenciamento, não será obrigatório a apresentação dos mesmos junto a 

documentação de habilitação (necessário vir no envelope 02). 
 

8. SESSÃO DO PREGÃO 

 

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação  dos representantes das empresas 

proponentes, a pregoeira procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes. 

 

8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a pregoeira declarará aberta a 

sessão do PREGÃO para os lances. 

 

9-CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

9.1 – Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, a Pregoeira verificará a conformidade destas 

com os requisitos formais e materiais do Edital e o atendimento a todas as especificações e 

condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, sendo imediatamente desclassificadas 

aquelas que estiverem em desacordo. 

 

9.2 – O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% ( dez por cento) 

superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais. 
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9.3 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, a 

Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os 

preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais. 

 

10-LANCES VERBAIS 

 

10.1 – Aos licitantes classificados na forma do item 9, será dada a oportunidade para disputa por 

meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço e os demais.  

 

10.2 - Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 

será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

 

10.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará na 

exclusão do licitante do prosseguimento na etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo licitante para efeito de posterior ordenação das propostas. 

 

10.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades constantes no item 19, deste Edital.  

 

10.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará na 

exclusão do licitante do prosseguimento na etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo licitante para efeito de posterior ordenação das propostas. 

 

10.6 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação dos mesmos. 

 

10.7 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

 

11-JULGAMENTO 

 

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por 

item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 

mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 

 

11.2. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por 

ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o 

empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

11.2.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

11.2.1.1 – a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior 

àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do 

direito de desempate; 
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11.2.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as 

exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

 

11.2.1.3– não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas 

estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito. 

 

11.2.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se 

encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 

 

11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

 

11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as 

disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 

 

11.5.Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá à 

pregoeira, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua 

aceitabilidade. 

 

11.6.Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira procederá à abertura do 

invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, 

para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 

 

11.7. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório 

competente ou por servidor designado para o pregão. 

 

11.8 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 

inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem 

alguma restrição. 

 

11.8.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

11.8.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 

requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à pregoeira. 

 

11.8.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias 

úteis inicialmente concedidos. 

 

11.8.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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11.9 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; 

inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição, 

ressalvadas as exceções previstas no edital. 

 

11.10 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será 

inabilitado, e a pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e procederá à habilitação do 

licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se 

necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante 

vencedor. 

 

11.11 – A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 

 

11.12.Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

11.13. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e 

condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.  

 

11.14.Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro 

lugar por item, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços. 

 

11.15.Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço 

proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos 

neste Edital e na Ata dele decorrente. 

 

11.16.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no 

prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º 

(primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções 

previstas neste edital. 

 

11.17.Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Mural de Avisos da 

Prefeitura Municipal de Morro da Garça, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de 

validade do Registro. 

 

11.18.Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de 

Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone 

sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá 

ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes. 

 

11.19.Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela pregoeira, membros da 

equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 

 

12-RECURSOS 

 

12.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
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apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

12.2.O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados para 

apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos  

 

12.3.O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de 

recurso. 

 

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administração. 

 

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 

comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

 

12.7.Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a 

pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do 

produto pelo Setor Requisitante. 

 

13-DA HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, a pregoeira registrará os preços 

ofertados pelas licitantes em ordem crescente. 

 

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º 

da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

 

14- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

14.1. 1 Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a 

quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de 

Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas. 

 

14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas 

quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), 

obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 

fornecimento, em igualdade de condições. 

 

14.3.O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário 

do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por 

outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for 

igual ou superior ao registrado. 
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14.4.O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão 

disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 

14.5.A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o 

mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 

 

14.6.A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao 

preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 

 

14.7.Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

 

14.8.Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor 

poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento 

fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista 

de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de 

mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

 

14.9.Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados 

no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 

proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-

financeira. 

 

14.10.Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média 

daqueles apurados pela Administração para determinado lote. 

 

14.11.Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá 

convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro 

de Preços ou parte dela. 

 

14.12.As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação 

econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.  

 

15 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

15.1 – Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços por órgão não participante. 

 

16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

16.1.O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, 

cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e 

documentação anexa. 

 

16.2.A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua 

conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação 

ou rejeição. 

 

16.3.Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria 

reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar. 
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16.4.De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir 

ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 

16.5.O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 05 (cinco) dias úteis, 

após a solicitação pelo Setor Requisitante. 

 

16.6.Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados 

pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.  

 

16.7.O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, 

até que seja satisfeita a obrigação assumida. 

 

16.8.Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se 

a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para 

retirá-lo. 

 

16.9.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta 

licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 

fundamentada. 

 

17-PAGAMENTO 

 

17.1.A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo III – 

Termo de referência. 

 

17.2.A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo III – 

Termo de Referência. 

 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1 - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de 

sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do 

direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

 

18.2 - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de fornecimento, 

dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 

50% (cinqüenta por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos. 

 

18.3 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, 

infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá aplicar, às detentoras da 

presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em 

qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade. 

 

18.4 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as 

detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na 

forma da lei. 
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18.5. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução da ata, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

 

18.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. 

 

18.7. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 

Morro da Garça, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá 

ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

 

19- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1.Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento 

equivalente. 

 

19.2.Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-

se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, 

para fornecimento. 

 

19.3.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta 

licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 

fundamentada. 

 

19.4.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro 

do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

19.5.Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 

classificação nesta licitação. 

 

19.6.Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles 

listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78. 

 

19.7.A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no 

§ 1º do artigo 65. 

 

19.8.Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação 

não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

 

19.9.Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos 

documentos de habilitação apresentados na sessão. 

 

19.10.É facultado à pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço 
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ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões. 

 

19.11.É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

 

19.12.A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

 

19.13.A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 

 

19.14. As dotações orçamentárias específicas para acobertar as despesas deste Pregão são 

aquelas constantes no termo de referência, anexo III do presente instrumento convocatório, 

não estando  as mesmas vinculadas as despesas, antes da assinatura do contrato ou ordem de 

fornecimento, por se tratar de registro de preços. 

 

19.15.O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Mural de Avisos da 

Prefeitura Municipal de Morro da Garça. 

 

19.16.Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pela pregoeira, no 

horário de 08:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, no endereço ou telefone constante no prâmbulo 

deste edital. 

 

19.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, 

cuja cópia será fornecida gratuitamente.  

 

19.18 São partes integrantes deste Edital. 

 

19.18.1 – Modelo de Proposta Comercial (Anexo I) 

19.18.2 – Modelo de Credenciamento (Anexo II)  

19.18.3 – Termo de Referência (Anexo III) 

19.18.4 – Minuta de Ata de Registro de Preços (Anexo IV) 

19.18.5 – Modelo de Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação (Anexo V) 

19.18.6 – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos (Anexo VI) 

19.18.7 – Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalho de Menor (Anexo VII) 

19.18.8 - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP (Anexo VIII) 

 

 

 

Morro da Garça/MG, 12 de maio de 2020. 

 

 

 

Hélia de Almeida Ribeiro 

Pregoeira 
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

 Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas 

as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

 

LOTE ITEM QUANT DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 unid      

 

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por 

extenso):________________________________________________ 

 

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o 

lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e 

previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não 

sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.) 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das 

propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias a contar do recebimento da emissão da requisição. 

 

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: (garantia do fabricante), que começará a correr ao 

término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo 

inicial a partir da data de entrega do produto. 

 

DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

_____________________ , ______ de ___________ de _____. 

 

______________________________________ 

  Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 

 

Obs: Apresentar catálogos ou prospectos com informações claras a respeito das 
especificações técnicas do objeto cotado, sob pena de desclassificação. 
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de 

Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura 

Municipal de Morro da Garça, na modalidade Pregão Presencial 12/2020, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes  para pronunciar-se em nome da 

empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

  

 

 ....................................,......... de .................................. de ............. 

 

 

 

Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

 

 

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 

 

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da 

empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 

 

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há 

necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 

 

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, 

não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 

 

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 

particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, 

se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa 

jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 

 

5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins 

deste procedimento licitatório. 
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ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento futuro e 

parcelado de mobília e materiais diversos para atender as demandas das Secretarias Municipais, 

conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no 

Termo de Referência do ANEXO III deste Edital, que dele é parte integrante.  

 

Item Unid. Quant Descrição do Produto 

1 Unid. 10 

 

Chip para uso no toner HP CF-226A CF226AB CF226 CF-226 utilizado nos 

seguintes modelos de equipamentos LaserJet HP M-402, M-426, M-402D, 

M-426FDN, M-402N, M-402DN, M-426DW, M-426FDW, M402DNE M-

402DNE. Rendimento médio de 3.100 páginas. 

2 Unid. 5 

Cilindro Fotocondutor para uso no toner HP CF226AB CF226XB 226A 

226X CF226 CF-226 utilizado nos seguintes modelos de equipamentos HP 

LaserJet M-402, M-426, M-402D, M-402N, M-402DN, M-426FDN, M-

426DW, M-426FDW, M402DNE M-402DNE. Possui um rendimento de 

aproximadamente 3 recargas do toner. 

3 Unid. 5 

Disco sólido interno 120GB 

- Tecnologia de armazenamento SSD; 

- Interfaces SATA III; 

- Aplicações PC, Notebook; 

- Localização do disco Interno. 

- Garantia de 12 meses  

4 Unid. 5 

Disco sólido interno 240GB 

- Tecnologia de armazenamento SSD; 

- Interfaces SATA III; 

- Aplicações PC, Notebook; 

- Localização do disco Interno. 

- Garantia de 12 meses 
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5 Unid. 6 

Gabinete para computador conforme especificações técnicas ou superiores e 

garantia de 12 meses  

- PROCESSADOR 3.8 GHZ, 8MB CACHE; 

- Memória RAM 8GB DDR3; 

- HD SSD 240GB; 

- DVD-RW; 

- Gabinete ATX com USB frontal; 

- Placa mãe com suporte nativo de USB 3.0, pcie 3.0, suporte SATA 6Gb/s 

e SATA 3Gb/s, tecnologia de proteção anti-surge, sistema de áudio 5.1, 

Portas I/O: 1 x PS / 2 para teclado (roxo), 1 x PS / 2 mouse (verde), 1 x 

HDMI, 1 x VGA, 1 x LAN (RJ45), 2 x USB 3.0 (azul), 2 x USB 2.0;  

- Placa de rede wireless 300 MB, PCI Express(x1), padrões Wireless: IEEE 

802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b com 36 meses de garantia do 

fabricante; 

- Fonte de alimenta 250W Bivolt; 

- Sistema operacional Windows 10 Pro Original incluso; 

6 Unid. 6 

HD Externo 

- Capacidade: 1TB (1000GB) 

- Interface: USB 3.0 

- Acompanha cabo USB 3.0. 

- Garantia de 12 meses 

7 Unid. 3 

Impressora Multifuncional laser Pro  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Funções / Multitarefa suportada: - Impressão - Cópia – Digitalização - E-

mail 

 

- Velocidade de impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - 

Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto - Duplex Print Speed 

A4: Até 31 ipm - Resolução de impressão Preto (Melhor): FastRes1200 (até 

3600 x 600 dpi) - Idiomas padrão de impressora:  PCL 6,  PCL 5c, emulação 

postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster  

- Funcionalidades de software inteligente de impressora: Apple AirPrint ™, 

certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0,  ePrint e Impressão Wi-Fi 

Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia  Auto-

On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", 

Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de 

controle, Armazenamento de trabalho com impressão por PIN, Imprimir do 



 
 

 

 

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150 
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br  

 

 

 

USB, Impressão N-up, 

- Gestão da Impressora: Assistente de impressora, Utilitário (Mac), caixa de 

ferramentas do dispositivo, software  Web JetAdmin, gerenciador de 

segurança JetAdvantage, agente de proxy  SNMP, agente de proxy WS Pro, 

kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão 

universal (utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação de 

driver – administrador de impressão gerenciado 

Tipo de digitalização / Tecnologia: - Base plana, alimentador automático de 

documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) 

Resolução da digitalização: - Hardware: Até 1200 x 1200 dpi - Ótica: Até 

1200 x 1200 dpi 

Formatos dos arquivos digitalizados: - PDF, JPG, TIFF Modos de Entrada 

para digitalização: - Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no 

painel frontal; Software Scan, e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA  

Tamanho da digitalização: - Alimentador automático de documentos: 216 x 

356 mm 

- Máximo: 102 x 152 mm - Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana)  

Velocidade de Digitalização: - Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco)  - Até 20 

ppm/34 ipm (cores) 

Formato de arquivo de digitalização nativo:  - PDF, JPG 

Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: 

- 24 bits / 256  

Características padrão transmissão digital: - Digitalização para e-mail com 

pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, 

digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, 

digitalização para computador com software, configurações rápidas 

Velocidade de cópia: - Preto A4: Até 38 cpm 

Resolução de cópia: - Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos) - Cor: Até 

600 x 600 dpi (textos e gráficos) 

Dimensionamento da copiadora: - 25 até 400%  

Definições de copiadora: 

- Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou 

mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; 

Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; 

Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; 

Restaurar padrões de fábrica  

Conectividade padrão: - USB de alta velocidade 2.0 - 1 x host USB traseiro 

- 1 x porta USB frontal - Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T 

- Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ  

Capacidades de rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit 

incorporadas, Ethernet com autocrossover, Autenticação via 802.1X 

Capacidade sem fio: - Banda dupla Wi-Fi integrada, Autenticação via WEP, 

WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi 

Direct, Bluetooth Low-Energy  

Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint™; Google Cloud Print™;  

ePrint;Smart App; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Recurso de 

roam para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi Direct®  

Memória: - Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB - Máximo: DDR de 

512 MB, Flash de 512 MB  
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Velocidade do processador: - 1200 MHz  

Ciclo de trabalho: - Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4) - Volume 

mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 

Tipos de suportes de impressão comportados: - Papel (comum, 

EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, 

pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas  

Peso suportado da mídia: - Bandeja 1: 60 a 175 g/m² - Bandeja e bandeja 3 

de 550 folhas opcional: 60 a 120 g/m² 

Painel de controle: - Tela de toque colorida de 2,7" tela de toque colorida 

intuitiva (CGD) 

Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis 

Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bits), 

Win10,    

Alimentação: - Fonte de alimentação interna (integrada)  

Requisitos de energia: - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA 

(+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 

Conteúdo da embalagem:  - Cartucho de toner preto que rende ~ 3.000 

páginas) - Guia de introdução - Folheto de suporte - Guia de garantia - 

Folheto regulamentar - Cabo de alimentação - Cabo USB 

 

Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao 

fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, 

do Código de Defesa do Consumidor) 

8 Unid. 5 

Memória 4GB 

Memória Ram  DDR3  4GB 

DDR3-1066 (133Mhz) = PC3-8500; DDR3-1333 (162 MHz) = PC3-10667; 

DDR3-1666 (200 MHz) = PC3-12800 

9 Unid. 5 

Memória 8GB 

Memória Ram  DDR3  8 GB 

DDR3-1600, DDR3-1333 
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10 Unid. 5 

Monitor LED 21,5" widescreen com tecnologia DCR (Dynamic Contrast 

Ratio).  

 

Especificações 

•  Tipo de painel: LED 

•  Tamanho do painel: 21,5" Widescreen 

•  Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 cm 

•  Pixel pitch: 0,248 mm 

•  Contraste estático: 600:1 

•  Frequência do painel: 60 Hz 

•  Tratamento da tela: Anti-reflexivo 

•  Ângulo de visão horizontal: 90º 

 

•  Contraste (Dinâmico): 20.000.000:1 

•  Ângulo de visão vertical: 60º 

•  Brilho: 200 cd/m2 

•  Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) 

•  Tempo de resposta: 5 ms 

•  Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) 

•  Suporte de cores: Maior que 16 Milhões 

•  Conexões: HDMI, VGA, Áudio P2  

- Garantia de 12 meses 

11 Unid. 8 

MOUSE SEM FIO 2.4GHZ PRETO GRAFITE  

Mouse Sem Fio 2.4 Ghz 1200 Dpi Preto Usb com tecnologia 2.4Ghz , 

design Anatômico, alcance: 10 metros, alimentação: 2 pilhas AAA, garantia 

do fornecedor de 36 meses, plataforma Windows, sensor óptico, alcance 10 

metros, cor preto e grafite. Itens da caixa: 1 Mouse sem fio, 1 Mini 

Receptor, 1 Manual do Usuário, duas pilhas AAA. 

12 Unid. 12 

Mouse Slim Black Piano Usb 

- Sensor Óptico 

- Conexão USB 

- 3 Botões  

- Botão Scroll 

- Controle de Zoom 

- Velocidade 800 dpi 

- Sistema Operacional Compatível: Windows/mac/linux 

- Cor Preta Black Piano sem detalhes transparentes  

- Ergônomico 

13 Unid. 3 

Notebook  

  

Sistema Operacional Windows 10 64 bits. 

- Processador Intel®  7ª Geração ou superior, Dual Core 2.30 GHz, 3 MB 

SmartCache. 

- Memória 4 GB DDR4 soDIMM, frequência até 2400 Mhz com expansível 

até 20 GB (1 slot livre no total). 
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- Armazenamento 1TB HD 5400 RPM - SATA 3 - 6 Gb/s, Slot, M.2 2280 

SATA 3 disponível para instalação de SSD M.2 2280 SATA 3 até 512 GB, 

Leitor de cartão SD™ (aceita cartão com capacidade até 128 GB). 

- Tela 15.6” HD (1366 x 768) CineCrystal. 

- Placa de VídeoIntel® HD Graphics 620 com memória compartilhada com 

a memória RAM. 

- Rede Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz). 

- Teclado Português do Brasil no padrão ABNT 2 com teclado dedicado 

(teclado numérico dedicado). 

- Autonomia de até 7 horas. 

- Conectividade HDMI, USB 3.0, RJ-45 

14 Unid. 2 Unidade Scanner LSU Xerox Phaser 3534 

15 Unid. 7 

TABLET – Processador: Velocidade do processador: 2GHz e Tipo: Quad 

core; Tela: Tamanho: 8.0” (203,1 mm), Resolução: 1280 x 800 (WXGA), 

Tecnologia : TFT e Profundidade de cor: 16M; Câmera: Resolução: Câmera 

traseira: 8.0 MP, Foco automático : Câmera traseira: sim, Resolução: 

Câmera frontal: 2.0 MP, Flash: Câmera traseira: não e Resolução: Gravação 

de vídeos FHD: (1920 x 1080) @30fps; Memória: Memória RAM (GB): 

2GB, Memória total interna (GB): 32 GB, Memória disponível GB: 21.3 

GB e Suporte ao cartão de memória micro SD: (Up to 512GB); 

Rede/Bandas: 2G: GSMGSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900, 3G: 

UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900), 4G: FDD 

LTEB1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 

(900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700) E 4G TDD LTE: B38 

(2600), B40 (2300) e B41 (2500); Conectividade: ANT: não, Versão de 

USB: USB 2.0, Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Conector de 

fone de ouvido: conexão 3.5mm estéreo (padrão P2), Versão de MHL: não, 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 + 5GHz, Wi-Fi Direct: sim, Versão de Bluetooh 

v4.2, NFC: não, Perfis de Bluetooh: A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, 

OPP, PAN e PC Sync: Smart Switch (versão para PC); Sistema Operacional 

Android; Formato: Tablet; Sensores: Acelerômetro, Sensor de luz, 

Dimensões (AxLxP, mm)210.0 x 124.4 x 8.0, Peso: 347g; Bateria: 

capacidade da bateria (mAh, Typical): 5100, Removível: não; Áudio e 

vídeo: Formato de reprodução de vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, 

ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, Resolução de reprodução de vídeo: FHD 

(1920 x 1080) @30fps, Formato de reprodução de áudio: MP3, M4A, 3GA, 

AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, 

MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, Serviços e aplicativos: S-voice: não e 

Mobile TV: não. Similar ou superior: Galaxy Tab A 8” 4G-SM-

T295NZKMZTO   
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16 Unid. 10 

Teclado Multimídia USB ABNT2 SLIM Preto  

- Teclado Slim Multimídia com 104 + 5 teclas de atalho para navegação e 

controle multimídia; 

- teclas baixas e suaves ao toque; 

- conexão usb; 

- caracteres gravados a laser (não descolam com o uso); 

- design Moderno (Super Slim); 

- compatibilidade: Windows 7 ou superior; 

- cor preto; 

- idioma: ABNT2, 

- comprimento do cabo: 150cm; 

- plástico ABS; 

- Itens Inclusos na caixa: 1 Teclado Slim Preto. 

Teclado Multimídia USB ABNT2 SLIM Preto  

- Teclado Slim Multimídia com 104 + 5 teclas de atalho para navegação e 

controle multimídia; 

- teclas baixas e suaves ao toque; 

- conexão usb; 

- caracteres gravados a laser (não descolam com o uso); 

- design Moderno (Super Slim); 

- compatibilidade: Windows 7 ou superior; 

- cor preto; 

- idioma: ABNT2, 

- comprimento do cabo: 150cm; 

- plástico ABS; 

- Itens Inclusos na caixa: 1 Teclado Slim Preto. 

Teclado Multimídia USB ABNT2 SLIM Preto  

- Teclado Slim Multimídia com 104 + 5 teclas de atalho para navegação e 

controle multimídia; 

- teclas baixas e suaves ao toque; 

- conexão usb; 

- caracteres gravados a laser (não descolam com o uso); 

- design Moderno (Super Slim); 

- compatibilidade: Windows 7 ou superior; 

- cor preto; 

- idioma: ABNT2, 

- comprimento do cabo: 150cm; 

- plástico ABS; 

- Itens Inclusos na caixa: 1 Teclado Slim Preto. 

17 Unid. 10 

Toner Compatível HP CF 217A utilizado nos seguintes modelos de 

equipamentos LaserJet M 130, M 102, M 130FW, M 130A, M 130FN, M 

130NW, M 102A, M 102W. Rende em média 1.600 páginas considerando 

5% de cobertura no papel A4. Toner Compatível 

18 Unid. 10 

TONER COMPATÍVEL HP CF226X CF226 CF226XB | M426 M402 

M426FDW M426DW M402DN | PREMIUM QUALITY 9K 

 

Cartucho de Toner Compatível HP CF-226X CF-226, utilizado nas 

seguintes impressoras HP Laserjet Pro: M-402, M-426, M-426FDW, M-
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426DW, M-402DN, M402N M-402N, M402D M-402D, M426FDN M-

426FDN. Produto de excelente qualidade com rendimento médio de 9.000 

páginas considerando 5% de cobertura na folha A4. 

    

    

Item Unid. Quant Descrição do Produto 

19 Unid. 1 
Ar condicionado Split inverter 12.000 BTUs frio 220V, condensadora 

horizontal e indicador de temperatura na evaporadora. Cor: Branco   

20 Unid. 3 
Ar condicionado Split inverter 9000 BTUs frio 220V, condensadora 

horizontal e indicador de temperatura na evaporadora. Cor: Branco   

21 Unid. 1 Cortina de ar 90 cm, 220 v 

22 Unid. 1 

Freezer Horizontal Consul 2 portas 534L - 110V O Freezer Horizontal 

CHB53 com 534 litros possui controle eletrônico, para você programar a 

temperatura facilmente e escolher entre os modos freezer ou refrigerador. É 

prático e econômico, pois possui classificação energética A. Itens 

• Tipo 

Horizontal 

• Dimensões Com Embalagem (LxAxP) (Cm) 

1,51x97,3x80 

• Capacidade (L) 

534 

• Portas Ou Tampas 

2 

• Marca 

• Potência (W) 

110V - 160W | 220V 150W 

• Congelamento Rápido 

Sim 

• Dreno De Degelo 

• Sim 

• Porta Reversível 

Não 

• Função Refrigerador 

Sim 

• Controle De Temperatura 

Sim 

Especificações 

• Eficiência 

      A 

• Consumo 
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     70,41W 

• Tipo 

Freezer 

• Cor 

Branco 

    

    

Item Unid. Quant Descrição do Produto 

23 Unid. 4 

Armário de Aço 1,66m  produzido em aço chapa 26 especial, possui 3 

prateleiras reguláveis a cada 10cm, fechadura conjugada, tratamento 

especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras. Com pintura 

eletrostática epóxi lisa de alta qualidade e durabilidade. Altura: 1,66m 

Largura: 0,75m Profundidade: 0,35m Quantidade de bandeja: 03 Peso 

suportado por bandeja: 40kg Sistema de fechamento: fechadura com 02 

chaves *POSSUI 2 BANDEJAS COM POSIÇÃO REGULÁVEL. Cor: 

cinza  

24 Unid. 15 

Arquivo com 04 gavetas, tipo ofício para pasta suspensa confeccionada em 

chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1006/1010, corpo gavetas 

fundo e chapéu em chapa ASTM (26), gavetas deslizantes sobre corrediças 

do tipo telescópica, puxador cromada do tipo alça, porta etiqueta estampado 

na parte frontal da gaveta. Fechadura tipo „Yale‟, tambor cilíndrico 

cromado, com chaves em duplicata, o qual permitirá o fechamento de todas 

as gavetas. 

Superfície com tratamento químico ante ferruginoso (desingraxante, 

decapante, fosfatizante epassivador) e tratamento anticorrosivo( 

fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó, aplicada através de 

pulverização e secagem em estufa de alta temperatura acima (200°), 

assegurando excelente aderência de cobertura com as seguintes medidas: 

Altura 1,33 m, largura 46 cm, e profundidade total de 710 mm. 

25 Unid. 9 

Arquivo Longo com trilho telescópico, possui suporte interno em metalon 

para melhor sustentação, 4 gavetas com suporte para pastas, pés com 

sapatas plásticas, corrediças mais resistentes, tampo inferior, além de trilho 

telescópico, silencioso e fácil de manusear. Altura: 1,33m Largura: 0,46m 

Profundidade:0,70m. Peso suportado por gaveta: 30kg . Cor: cinza 

26 Unid. 30 
Cadeira de escritório tipo secretária fixa, com assento e encosto  em 

polipropileno na cor preta sem braço estrutura em aço 7/8, com 4 pés 

27 Unid. 4 
Conjunto de mesa com quatro cadeiras, com braços, fabricados em material 

de polipropileno e aditivos resistentes e de fácil limpeza, cor vermelha 

28 Unid. 8 
Mesa de escritório  confeccionada em MDF; contendo 03 gavetas com 

rodízios. Na cor azul. 
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29 Unid. 7 

Ventilador de Coluna 2 em 1 Turbo 155W , ventilador que pode ser trocada 

a base para mesa ou coluna •Com coluna telescópica com altura ajustável 

até 42cm, que permite ajustar a altura, de acordo com a necessidade; 

•Oferece hélice com 6 pás e diâmetro de 40cm, que garante excelente 

desempenho; •Com 3 velocidades, que variam entre mínima, média e 

máxima; •Além do sistema oscilante, que proporciona ampla distribuição do 

ar pelo ambiente; •Grade plástica com proteção e espaçamento, que atende 

as normas de segurança e não permite contato direto com a hélice; •A grade 

também é removível, facilitando a limpeza;  Características: • 3 velocidades; 

• Hélice de 6 pás; • Grade que obedece às normas de segurança (contato 

com partes móveis); • Oscilação horizontal automática com novo sistema de 

acionamento (botão integrado à carcaça); • Novo sistema de articulação para 

ajuste da inclinação vertical (sem borboleta); • Porta-fio; • Novo sistema de 

travamento entre grade frontal e traseira; • Remoção da grade frontal 

conforme normas de segurança; • Motor com fusível térmico de segurança; • 

Alça na grade traseira para transportar o aparelho. • Sistema Easy to Go: 

base removível para maior facilidade de transporte e armazenamento • Base 

redonda e altura regulável: ótima estabilidade e maior alcance do fluxo de 

ar. Cor Preto. Voltagem: 110V. Similar ou superior a Ventilador Philco 

Coluna PVT40AZ 2 em 1 Turbo 155W 

30 Unid. 5 

Ventilador de parede Loren Sid ou similar modelo Tufão Max de 60 cm 

 

Equipado com motor M2 

Grade aramada 

Potencia de 150 w 

Tensão: Bivolt 

Alimentação bivolt 1410 rpm 

3 pás de 520 mm injetadas 

Angulo de ventilação= 54. 

Controle de velocidade rotativo 

Movimento oscilante 

 

 

 

 

OBS: APRESENTAR CATÁLOGOS OU PROSPECTOS COM INFORMAÇÕES CLARAS A 

RESPEITO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO COTADO, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

 

1 - Justificativa: Atender as demandas das Secretarias do Município de Morro da Garça. 

 

2 - Forma de entrega do material: O fornecimento dos produtos licitados será de forma parcelada e 

mediante emissão da Ordem de Fornecimento, devidamente datada e assinada pela responsável do setor 

de compras, devendo constar da mesma as especificações do material, quantitativo, local, prazo de 

entrega, valor unitário e total; 
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3 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste 

pregão presencial; 

 

4 - Prazo de entrega: 10 (dez) dias a contar do recebimento da emissão da requisição. 

 

5 - Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura 

Municipal de Morro da Garça/MG, situada na Rua Praça São Sebastião, nº 440 centro, Morro da 

Garça/MG. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 03 dias úteis para efetivar a entrega. 

 

6 - Prazo de Garantia do Objeto: (garantia do fabricante), que começará a correr ao término da 

garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data 

de entrega do produto. 

 

7 - Período de Vigência da Ata de Registro de Preço: 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata 

de Registro de Preço. 

 

8 - Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de 

regularidade perante o INSS e FGTS. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU RECURSOS FINANCEIROS 

 

As despesas com a aquisição do objeto ora licitado correrão à conta das Dotações Orçamentárias abaixo 

discriminadas: 

 
 

02.004.04.122.0003.1.021 – 3.4.4.90.52.00.00 

02.005.04.122.0003.1.025 – 3.4.4.90.52.00.00 

02.007.001.12.361.0009.1.081 – 3.4.4.90.52.00.00 

02.008.002.10.305.0010.1.104 – 3.4.4.90.52.00.00 

02.009.001.08.122.0011.1.112 – 3.4.4.90.52.00.00 

02.009.002.08.244.0012.1.114 – 3.4.4.90.52.00.00 

 

 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças e Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos. 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2020 

PREGÃO Nº 12/2020. 

PROCESSO Nº 31/2020. 

 

VALIDADE: 12 meses 

 

Aos ___ (  ) dias do mês de  ______ de _____, na sala de licitações, na sede da Prefeitura 

Municipal de Morro da Garça, situada na Praça São Sebastião, nº. 440, Centro, nesta cidade, o 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. José Maria de Castro Matos, nos termos do art. 15 da Lei 

Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

12/2020 por deliberação da pregoeira oficial e equipe de apoio, e por ele homologada 

conforme processo nº 31/2020 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos 

constantes nos anexos desta ata,  beneficiário ____________________________________, 

localizado na rua ___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de 

__________________, estado de _________________, cujo CNPJ é 

_________________________, neste ato representado por 

___________________________________, conforme quadro abaixo: 

 

 

01 - DO OBJETO: 

 

Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento futuro e 

parcelado de mobília e materiais diversos para atender as demandas das Secretarias 

Municipais, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e 

informações constantes no Termo de Referência do ANEXO III do Edital.  

  

 

LOTE ITEM QUANT DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 unid 01     

 

O valor da presente ATA é de R$ (______________). 

 

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 

assinatura. 

 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será 

obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
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III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 

Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

 

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 

objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

 

04 - DO PREÇO 

 

I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são 

os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 12/2020. 

 

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 

legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 

12/2020, que integra o presente instrumento de compromisso. 

 

III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 

apresentadas, no Pregão nº 12/2020 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 

também a integram. 

 

05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

I - Os produtos solicitados deverão ser entregues na da Prefeitura Municipal de Morro da 

Garça/MG, situada na Rua Praça São Sebastião, nº 440 centro, Morro da Garça/MG. Após a 

solicitação, o licitante terá o prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da emissão da 

requisição para efetivar a entrega. 

 

06 - DO PAGAMENTO 

 

I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na 

instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria Municipal de Administração 

Fazenda, em até 30 (trinta) dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do 

objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal. 

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente 

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de atualização financeira, e sua 

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 

juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:   

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  
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07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os 

pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 

prevista para data posterior a do seu vencimento. 

 

II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no 

edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será 

devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

 

III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual 

poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o 

valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a 

assinatura do responsável. 

 

IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, 

conforme o caso. 

 

V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela 

unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e 

hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

 

VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

 

VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até 

vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas. 

 

VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista 

(CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 

 

08 - DAS PENALIDADES 

 

I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do 

valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão 

temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

 

II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de fornecimento, 

dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa 

de 50% (cinqüenta por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos. 

 

III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, 

infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá aplicar, às detentoras 

da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, 

em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade. 
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IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados 

as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida 

ativa, na forma da lei. 

 

09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

 

I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é 

vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, 

contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do 

edital do Pregão nº 12/2020, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados 

os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços. 

 

II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 

em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

 

I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante 

o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes. 

 

II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 

Federal 8.666/93. 

 

11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

 

Pela Administração, quando: 

 

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

 

B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 

Administração não aceitar sua justificativa; 

 

C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços, a critério da Administração; 

 

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 

 

E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração; 

 

G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será 

feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; 
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*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 

impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 

Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 

78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

 

A - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser 

formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das 

penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

 

I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a 

caso, pela Gerente do Setor de Compras. 

 

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 12/2020 e as propostas das empresas 

classificadas no certame supra-numerado. 

 

13.2. - Fica eleito o foro da Comarca de Curvelo para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da utilização da presente Ata. 

 

13.3. - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 

10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de 

Direito. 

 

 

 

 

Morro da Garça/MG, __ de _______ de _____ 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Prefeito Municipal de Morro da Garça 
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ANEXO V AO PROCESSO Nº 31/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

12/2020. 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI 

Nº 10.520/2002 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

____________________________________________,CNPJ__________________________

___ , sediada ________________________________________________ , por intermédio de 

seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº  12/2020, DECLARA 

expressamente que : 

 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste 

Edital. 

 

 

 

_______________________ , ______ de ___________ de _____. 

 

 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

 

Nome: _______________________________________ 

 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 

 

 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE À PREGOEIRA, 

PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA 

ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO VI AO PROCESSO Nº 31/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 

penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Data e local 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VII AO PROCESSO Nº 31/2020, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

12/2020. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

DECLARAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

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

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

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

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

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

(data) 

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

(representante legal) 

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

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DO LICITANTE COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, 

alterada pela Lei Complementar 147/2014. 

 

 

A licitante _______________, CNPJ _______________, sediada na _______________, declara, 

sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para configuração como Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte, estabelecidos na Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar 147/2014. 

 

 

 

_____________________, ___ de _____________ de 2020. 

 

 

 

Nome da Empresa:____________________________________________________ 

 

Representante Legal:__________________________________________________ 

 

Cargo:_________________ 

 

 

Contador responsável pela empresa: _______________________________________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

Identificação do Declarante 

 

 

 


