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EDITAL DO PREGÃO 062/2017 
REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 167/2017 
 
Data e horário para Entrega dos Envelopes: até as 09 horas do dia 07/11/2017 
Data e horário da realização do pregão: às 09 horas do dia 07/11/2017 
 

A Pregoeira designada pela Portaria nº 090/2017 de 04 de abril de 2017, torna 
público que até as 09h00min horas do dia 07 de novembro de 2017, na sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Pedra Azul /MG, situada na Praça Theopompo de Almeida, 
250 - Centro - Pedra Azul-MG, estará recebendo os envelopes habilitação e propostas, 
para realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nº 062/2017, do tipo 
"MENOR PREÇO", critério de julgamento menor preço POR ITEM, que reger-se-á pelas 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 8.666/93, Lei Complementar 
123/2006 e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos, constante do 
Processo Licitatório 167/2017 –  Pregão Presencial nº 062/2017. 

 
1 - DO OBJETO 
 
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para contratação de Serviços de 
aquisição de urnas (Adulto e infantil) e arrumação do corpo conforme planilha em 
anexo, segundo descreve o presente edital e seus anexos visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme especificado no ANEXO I 
(Termo de Referência) parte integrante deste edital. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento 
constantes deste Edital 
 
2.2 - Não poderão participar deste pregão os licitantes que se encontrarem em processo 
de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituída na forma de 
empresas em consórcio. 
 
 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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3.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 03 (três) dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo 
deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
 
3.1.1 - Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
 
3.2 - 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 terceiro dia 
útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do 
suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, sendo esta, a única forma de credenciamento permitida, sendo 
obrigatório a presença do credenciado no ato da sessão apenas para participar da fase de 
lances verbais, caso seja de interesse do licitante. 
 
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: 
 
I - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto; 
 
II - tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, acompanhado de documentos pessoal com foto. 
 
III - tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos 
e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga.  
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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 e 
última alteração contratual (quando for o caso), cópia dos documentos pessoais de quem 
outorga 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 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.  
 
4.7 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 
 
4.8 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
5.1 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa 
(ME), Micro empreendedor Individual (MEI) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
constante no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não esteja sujeito a 
quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em participar 
desse procedimento, deverão comprovar sua condição de ME, MEI ou EPP, por meio de 
declaração e Certidão Simplificada Digital ou declaração do contador com firma 
reconhecida atestado tal condição. 
 
5.2 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, 
administrativa e penalmente. 
 
5.3 – A Declaração de que se trata este item, deve ser entregue no momento do 
credenciamento, fora dos envelopes “proposta” e “Habilitação”. 
 
6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
6.1. – No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante 
entregará ao Pregoeiro e seus auxiliares: 
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a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. (a 
referida declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 
b) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial ( ENVELOPE Nº 1);  
 
c) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2). 
 
6.2. – Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos 
proponentes. 
 
7 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
7.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis respectivamente, contendo 
em sua parte externa, além do nome da proponente e todos os dados que identifique a 
empresa, os seguintes dizeres:  
 
Envelope nº 01 – Proposta 
Pregão Presencial nº 062/2017 
À Prefeitura Municipal de Pedra Azul – MG  
Identificação do Licitante 
 
Envelope nº 02 – Habilitação 
Pregão Presencial nº 062/2017 
À Prefeitura Municipal de Pedra Azul – MG 
Identificação do Licitante 
 
7.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
7.2.1 – Os documentos de habilitação emitidos via internet, terão sua veracidade 
confirmada pela equipe de apoio nos respectivos sítios. 
 
7.3 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, 
desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de 
preços. 
 
7.4 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o 
mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura. 
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8 – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 1 
 
8.1. – São requisitos da proposta de preço: 
 
 
a) A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada 
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 
procuração; 
 
b) conter o número e a modalidade da licitação deste Edital, razão social, CNPJ, endereço, 
número de telefone, email e  dados bancários. 
 
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e 
modelo do produto cotado, em conformidade com as especificações contidas no termo de 
referencia parte integrante deste edital; 
 
d) conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da 
data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 
 
e) prazo de entrega dos materiais e a prestação dos serviços é de no máximo 03 (três) 
horas a contar da emissão da Autorização da secretaria solicitante; 
 
f) 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 e prestação dos serviços, não sendo admitidos 
pleitos de acréscimos a qualquer título. 
 
9 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 
 
9.1 – A documentação relativa à habilitação consistirá de: 
 
9.1.1 - Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato 
superveniente impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito; 
 
9.1.2 - Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem 
como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 
(conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93); 
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9.1.3 – Habilitação Jurídica 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  
 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;  
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício;  
 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
 
9.1.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
a) 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; 
 
b)- Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal. 
 
c)- Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
emitida pela Caixa Econômica Federal;  
 
d) - Prova de Regularidade relativa à seguridade social, emitida pelo órgão competente.  
 
e) - Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da 
licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei. 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho 
 
9.1.6 - Qualificação Econômico-Financeiro 
 

a) - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo cartório distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data 
fixada para abertura dos envelopes “Documentação”. 
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9.2 - As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, 
apresentarem incompleta ou incorreta, SERÃO INABILITADAS, não se admitindo 
complementação posterior, salvo previsão contida no § 3º do artigo 48 da Lei Federal 
8.666/93 e Lei Complementar 123/06. 

 
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
 
10.1 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
estabelecido no Anexo III ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação. 
 
10.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes 
no certame. 

 
10.3 - Verificada as propostas e estas se encontrando em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com 
preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais 
e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 
 
10.4 – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 
 
10.5 – No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais 
e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço, até proclamação do vencedor. 
 
10.6 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio, para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
10.7 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, Os lances deverão ser formulados, 
através de descontos em percentual, em relação ao menor valor apresentado, observada 
a redução mínima entre os lances, imposta pelo Pregoeiro. 
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10.8 – O desconto ofertado incidirá de forma homogênea a todos os itens que compõe o 
lote. 
 
10.9 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
10.10 – Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra 
condição não prevista neste edital. 
 
10.11 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas neste Edital. 
 
10.12 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
10.13 – Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o 
Pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.  
 
10.14 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
Pregoeiro, as LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  
 
10.15 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 
baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, 
motivadamente, a respeito. 
 
10.16 – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 
Será declarado vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com o preço de mercado e que ofertar o menor preço. 
 
10.17 – Será desclassificada: 
 
a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 
 
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível comprovada 
através de planilha de custos, podendo ser solicitada imediatamente após o encerramento 
da sessão. A aceitabilidade também poderá ser aferida a partir dos preços de mercado 
vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada 
pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
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10.18 – Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, junto com anexo contendo as 
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da 
documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
 
10.16 – A sessão pública poderá ser suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e 
qualquer informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro. 
 
10.17 – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes. 
 
11 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 
 
11.1. – Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – 
Habilitação” do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 
 
11.2. – Sendo inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro 
lugar, o pregoeiro prosseguirá com a abertura do envelope de documentação do licitante 
classificado em segundo lugar, assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
11.3 - O Micro Empreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) deverá apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição.  
 
11.4 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, 
a critério do Pregoeiro, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa.  
 
11.5 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
 
11.5.1 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos.  
 
11.6 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
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Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, ou submeter o processo à Autoridade Competente para 
revogação. 
 
11.7. – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o item por ele vencido. 
 
11.8. – Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 
a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 
com o proponente, para que seja obtido o melhor preço. 
 
11.9. – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem 
imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do 
direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas 
para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 
corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 
imediata do processo, em secretaria. 
 
12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. – Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão 
pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões 
de recurso. 
 
12.2. – As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 
03 (três) dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, em 
secretária. 
 
12.3. – A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 
12.4. – As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
 
12.5. – O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias 
úteis. 
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12.6. – A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 12.1, importará a 
decadência do direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à 
licitante vencedora. 
 
12.7. – O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
12.8. – A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á 
conhecimento, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 
12.9. – Não serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 
 
13 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 
 
13.1 - Os serviços serão executados parceladamente, até que seja atingida a quantidade 
total adquirida, em atendimento às requisições expedidas pela Secretaria Municipal de 
Ação Social.  
 
13.2 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação 
expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a 
identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e 
endereço de entrega.  
 
13.3 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que 
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive 
fac-símile e correio eletrônico.  
 
13.4 - Os serviços deverão ser prestados nos prazos estabelecidos no cronograma, 
contados a partir do recebimento da respectiva requisição. 
 
 13.5 - Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos 
limites legais, a critério do Contratante, estima-se em 12 (doze) meses contados da data 
da assinatura do contrato, o prazo para entrega total do objeto licitado;  
 
13.6 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da 
própria aquisição dos produtos. 
 
13.7. – Concluída a entrega do objeto, o recebimento do mesmo dar-se-á, através de 
vistoria conjunta realizada pela adjudicatária e pela Comissão de Recebimento, constituída 
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de no mínimo 03 (três) membros, conforme preceitua o § 8º do art. 15 da Lei 8.666/93 e 
Lei Federal 10.520/02. 
 
13.8. – A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve obrigatoriamente ser entregue 
junto com o seu objeto. 
 
15 - DOS ENCARGOS 
 
15.1 - Incumbe à Contratante: 
 
15.1.1 - Conferir as especificações e receber o material objeto deste edital; 
 
15.1.2 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho; 
 
15.2 - Incumbe à Licitante vencedora: 
 
15.2.1 – Realizar a entrega dos materiais e serviços, dentro das normas de segurança, por 
sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições, no prazo de até 03 (três) 
horas, a contar do momento do recebimento da Requisição; 
 
15.2.2 - Substituir o material que estiver danificado, quando da entrega dos mesmos ou 
quando for utilizado e a Prefeitura Municipal identificar defeitos de fabricação. 
 
16. DA EXECUÇÃO 
 
16.1 - A Licitante vencedora fica obrigada aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas quantidades do material objeto da presente 
licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de Empenho. 
 
17. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
17.1 - Os materiais e serviços objeto do presente edital serão fornecidos pelo preço 
constante na proposta da licitante vencedora. 
 
17.2 - O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias 
após a data do recebimento dos materiais e prestação dos serviços. 
 
17.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Contratada. 
 
18- DAS PENALIDADES 
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18.1 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 
18.1.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de 
licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa 
prevista no subitem 18.2, e das demais cominações legais. 
 
18.2 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 
 
I - por atraso injustificado na entrega dos materiais e prestação dos serviços; 
 
a) Multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso, 
no caso de descumprimento dos prazos de entrega; 
 
II - pela inexecução total ou parcial do acordado através do contrato, garantida a defesa 
prévia:  
 
a) advertência; 
 

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com  Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos ; 

 
c) 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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 
 
18.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, no prazo de 5 ( cinco ) dias úteis. 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
19.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentárias 
próprias. 
 
09.02.01.08.244.0125.2147 – Manutenção Programa auxílio funeral  
33903200 – material de distribuição gratuita 
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33904800 – outros auxílios financeiros pessoa físicas 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
 
20.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
20.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 
inclusive o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente na Prefeitura. 
 
20.4 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
20.5 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  
 
20.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
 
20.7 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração e a segurança da aquisição. 
 
20.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 
 
20.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 
recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será 
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
 
20.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 
competente o juízo da Comarca de Pedra Azul/MG.  
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20.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, 
anteriormente estabelecidos. 
 
20.12 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 
deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no 
endereço: Praça Theopompo de Almeida, 250 – Centro – Pedra Azul – MG – CEP 39.970-
000, até 02 (dois) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações 
poderão ser obtidas pelo telefone 033 3751 1047. 
 
20.13 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 
14:00 às 18:00 horas, no endereço referido no preâmbulo deste Edital.  
 
20.14 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
20.15 - Fazem parte integrante deste Edital: 
 
- Anexo I – Termo de Referencia; 
- Anexo II - Modelo de procuração; 
- Anexo III - Modelo de Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação; 
- Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 
- Anexo V - Modelo de Declaração que não emprega menor; 
- Anexo VI – Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; 
- Anexo VII – Modelo de Proposta de Preços; 
-Anexo VIII –  Minuta da ata de registro de preços. 
 
 
Pedra Azul – MG, 19 de outubro de 2017 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Silvana Maria Araújo Mendes 

Prefeita Municipal 
 
 

___________________________________ 
Deisiane Greisse Silva Batista 

Pregoeira 
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 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO   

 
1.1. A presente licitação tem como objeto Contratação de Serviços de Translado de Corpos, 
Aquisição de urnas (Adulto e infantil) e arrumação do corpo conforme planilha em anexo, 
segundo descreve o presente edital e seus anexos Visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Ação Social. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA  
 
2.1 A aquisição destes produtos e Serviços visa atender exigência da Lei Federal 8.742/93 da 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) que dispõe sobre os Benefícios Eventuais, garantindo 
os princípios que regem o SUAS, fundamentados no conceito de cidadania e dignidade 
humana. E lei municipal, Art. 09ª da lei n° 1.570 de 23 setembro de 2013 onde assegura que: o 
beneficio eventual na forma de auxilio funeral, constitui – se em uma prestação temporária, 
não contributiva da assistência social, em bens de consumo, para reduzir a vulnerabilidade 
provocada por morte de membro da família. Conforme especificação em anexos.  
 
2.2. A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de livre 
mercado, no qual os fornecedores concorrem na busca de oferecer o menor preço por item, 
sem com isso, comprometer a qualidade, a confiabilidade, a continuidade de serviço. Tal 
princípio trará benefícios e economia substanciais ao serviço público, cujas políticas e 
diretrizes devem estar orientadas para garantir e maximizar a qualidade e a quantidade da 
prestação de seus serviços à população, ao menor preço possível.  
 
3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
3.1. Os serviços e Produtos que integram o objeto da presente contratação devem atender as 
seguintes especificações, que segue no anexo.  
3.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos e despesas necessárias à 
prestação dos serviços. 
3.3. A apuração do objeto deste pregão obedecerá ao critério de julgamento tipo Menor 
Preço por item.  
3.4. Os serviços que constituem o objeto da presente contratação terão que serem 
totalmente entregue e contemplarem o pleno atendimento das necessidades do Município de 
Pedra Azul – MG, a seguir descritos:  
 

ITEM DESCRICAO UNIDADE  QUANTIDADE 

1 
URNA MORTUARIA ADULTO - DE MADEIRA 
COM FORRO, 06 (SEIS) ALCAS TIPO PARREIRA. 
RESITENTE 

UNID. 200 
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 02 
URNA MORTUARIA INFANTIL - DE MADEIRA 
COM FORRO, 06 (SEIS) ALCAS TIPO PARREIRA. 
RESITENTE 

  50 

 03 
ROUPA FEMININA (BATA, MEIA, CALCINHA E 
VEU) 

UNID. 50 

04 
ROUPA MASCULINA (CAMISA CALCA MEIA, 
CUECA E VEU). 

UNID. 50 

05 ROUPA INFANTIL - PAGAOZINHO UNID. 30 

 06 
ARRUMACAO DO CORPO, ORNAMENTACAO 
COM FLORES, ROUPAS, COROA, VELAS, VEU E 
CORDAO SE SÃO FRANCISCO. 

  200 

 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
4.1. Constitui obrigação da CONTRATADA:  
I - responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, 
estadual ou municipal;  
II - zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura 
venham a ocorrer, serem sanadas, mediante solicitação da contratante;  
III - prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 
normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa 
técnica;  
IV - implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de forma a se obter 
uma operação correta e eficaz;  
V - prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 
ordem;  
VI - assegurar à Administração o repasse dos descontos e ofertas pecuniárias, quando 
fornecidos aos outros usuários;  
VII - Responsabilizar-se pelas despesas diretas e indiretas tais como transporte, salários, 
alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações civis 
e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços 
pertinente ao objeto deste Contrato, ficando ainda a CONTRATANTE isenta de vínculo com os 
mesmos.  
VIII - Cumprir fielmente suas prestações contratuais em conformidade com os termos deste 
Edital e seus Anexos e de sua proposta. 
 4.2- Constitui obrigação da CONTRATANTE:  
I - exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados;  
II - documentar as ocorrências havidas e controlar as ligações realizadas;  
III - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto à 
continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior, justificados 
e aceitos pela contratante, não devem ser interrompidas;  
IV - emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 
aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;  
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V - relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade 
que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação 
do respectivo estado de conservação;  
VI - permitir o acesso dos empregados da contratada, quando necessário, para execução dos 
serviços;  
VII - indicar as áreas onde os serviços serão executados;  
 VIII - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada; 
 IX – Efetuar o pagamento a Contratada nos prazos e condições estipuladas neste 
Instrumento;  
X – Comunicar imediatamente a Contratada qualquer irregularidade manifestada na prestação 
dos serviços contratados.  
 
5. DO PAGAMENTO  
 
5.1. O pagamento das notas fiscais/faturas serão efetuados a Contratada conforme 
especificado no presente Edital.  
 
6. DAS PENALIDADES  
 
6.1 Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada estará 
sujeita às sanções previstas no presente Edital, sem prejuízo das demais penalidades legais 
cabíveis. 
 
 Pedra Azul - MG, 17 de outubro de 2017.  
 
Solicitante: Andrea Mendes Pinto  
Secretaria M. de Ação Social  
 
Aprovo o Presente Termo de Referência  
 
 
 
 

Silvana Maria Araújo Mendes 
Prefeita Municipal 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 

Por este instrumento particular de Procuração, a -----------, com sede,  -------------, inscrita no 
CNPJ Nº ------------, representada neste ato pelo Sr. -------------------, portador do CPF nº ---------, 
nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. ----------------, portador do CPF n° -------------,  
no que se referir ao Pregão Presencial n° ----/2017, com poderes para tomar qualquer decisão 
durante todas as fases do pregão, inclusive apresentar declaração de que a proponente 
cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes proposta de preços e documentos de 
habilitação em nome do outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas nas etapas de 
lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertar nas etapas de lances, negociar a 
redução de preço, negociar a redução de preço,  desistir expressamente da intenção de 
interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar – se imediata e motivadamente 
sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, enfim, praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome do outorgante. 
 
A presente procuração é valida até o dia ---------------. 
 
 
Local e data. 
 
 
Assinatura. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
Local e data 
 
A Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL 
PEDRA AZUL – MG 
Pregão Presencial n° ---/2017 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
Pela presente, declaro que, nos termos do artigo 4°, VII, da Lei 10.520/2002, a empresa 
..................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão 

Presencial n° --------/2017, cujo objeto é Contratação de Serviços de Translado de Corpos, 
Aquisição de urnas (Adulto e infantil) e arrumação do corpo conforme planilha em 
anexo, segundo descreve o presente edital e seus anexos Visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, com a apresentação na forma 
editalícia, dos documentos exigidos no item 8 e subitens. 
 
 
Assinatura  
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

Para fins de participar no Pregão Presencial nº ------/2017, a --------------------, CNPJ -------
-----------, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexiste fato impeditivo para a 
sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Local e Data. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
( art. 27, inc. V da Lei 8.666/93 ) 

 
 

 
.............................................................................................., inscrito no CNPJ 
nº.........................................................., no 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 
15 (quinze) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 15 
(quinze) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (    ) . 
 
 

Cidade - UF,       de_________________        de ____________ 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa ----------------(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° ------------------------é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório do  Pregão n° ---/2017,  realizado pela Prefeitura Municipal de PEDRA 

AZUL – MG.  

Declaro ainda que não se encontra incurso nos impedimentos previstos no Art. 3º § 4 da 

Referida Lei Complementar 123/2006.  

 
Assinatura do representante 
Nome do representante: ............................. ...... 
RG n°........................... 
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 ANEXO VII 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Declaro para os devidos fins que esta empresa cumpre os requisitos do edital de 
Pregão n° ---/2017. 
 
PEDRA AZUL, ------------------ 
 
  
 

Razão Social 
CNPJ 

Endereço 
Telefone para contato 
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ANEXO VIII                                                                                                                                                                                        

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL 
E DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 
À  
Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL-MG 
Praça Theopompo de Almeida, nº 250 - Centro  
PEDRA AZUL - MG, 

 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ---/2017 
 
 
Prezados Senhores 
 

Em cumprimento aos ditames Editalícios, credenciamos junto à Prefeitura 
Municipal de PEDRA AZUL o Sr. ____________________________________________ 
portador da cédula de identidade R.G. nº _________________, Órgão Expedidor__________, 
inscrito no CPF/MF sob nº_______________________, ao qual outorgamos poderes 
específicos para formulação de lances verbais e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame em referência. 

 
Ademais, damos ciência que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, 

sob as penas da Lei, especialmente aquelas previstas pelo art. 7º da Lei nº 10.520/02, e do 
Edital.  
 
 

Sendo só o que apresentamos para o momento, subscrevemo-nos, 
 

Atenciosamente, 
 

________________________ 
 Proponente – CNPJ(CPF) 
 
_________________________________ 
Nome por extenso do Representante Legal 
 
    
____________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
Cargo: 
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Função: 
 
 

ANEXO I 
 
 

 (MODELO) DECLARAÇÃO REF. AO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº 8.666/93. 
 
[denominação/razão social da sociedade empresarial] _______________ Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas/físicas – CPF/CNPJ n° _________. [endereço da sociedade empresarial ou 
pessoa física] DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos dirigentes, 
gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração 
Direta ou Indireta do Município, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data desta licitação, nos termos do inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
Pedra Azul/MG, ______de ____________de _____.  
 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

(Nome, cargo e carimbo da empresa). 
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ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 167/2017 PREGÃO Nº 062//2017 

Recebimento dos envelopes até dia .........../............/2017 até às ...........h00min horas. 
Abertura da Proposta ..........h00min horas.  

 

A Licitante --------------------------------com sede à (Rua /Av.) ------------------------------ n° --, bairro --
--------, na cidade de -------------------- inscrita no CNPJ/CPF: -----------------------------, Inscrição 
Estadual N° --------------, telefone ( )------------, pela presente propõe os preços e condições de 
execução a seguir, de acordo com as exigências do Edital respectivo: 

 
 
 

ITEM DESCRICAO UNIDADE  QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 
URNA MORTUARIA ADULTO - DE MADEIRA 
COM FORRO, 06 (SEIS) ALCAS TIPO 
PARREIRA. RESITENTE 

UNID. 200 
 

 02 
URNA MORTUARIA INFANTIL - DE MADEIRA 
COM FORRO, 06 (SEIS) ALCAS TIPO 
PARREIRA. RESITENTE 

  50 
 

 03 
ROUPA FEMININA (BATA, MEIA, CALCINHA E 
VEU) 

UNID. 50 
 

04 
ROUPA MASCULINA (CAMISA CALCA MEIA, 
CUECA E VEU). 

UNID. 50 
 

05 ROUPA INFANTIL - PAGAOZINHO UNID. 30  

 06 
ARRUMACAO DO CORPO, ORNAMENTACAO 
COM FLORES, ROUPAS, COROA, VELAS, VEU 
E CORDAO SE SÃO FRANCISCO. 

  200 
 

VALOR TOTAL:  

 
Data: 
Validade da Proposta: 
 
 
 
 

Razão Social 
CNPJ 

Endereço 
Telefone para contato 

 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ - 18.414.565/0001-80 

 
 

ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
O MUNICIPIO DE PEDRA AZUL - MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a praça 
Theopompo de Almeida, nº 250 – Centro – Pedra Azul-MG – CEP.: 39.970-000, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.414.565/0001-80, neste ato representado pela Srª. SILVANA MARIA ARAÚJO MENDES, portador do 
RG; nº MG- 21.504.475 SSP/MG e CPF nº 314.658.464-68, residente e domiciliado na Rua Doutor 
Antônio Faria, nº 26, Centro, Pedra Azul/MG; considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. ........./2017, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços 
da empresa: ............................ CNPJ ......................., estabelecido na ............................, nº .............., 
........................., na cidade de ...................................../............., representado neste ato por 
................................., portador do RG ............................ e CPF ............................, atendendo as 
condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, 
sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis n.º 8.666/93, 10.520/2002, Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
- A presente Ata tem por objeto o ..............................., conforme as especificações da proposta de 
preços apresentada no PREGÃO PRESENCIAL N° ....................../2017 Processo n° .................../2017, os 
quais, independentemente de transcrição, fazem parte deste instrumento, naquilo que não o 
contrarie. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
2.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 
2.1.1 Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do material e dos serviços mediante o 
envio da Ordem de serviços, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor; 
 
2.1.2 Permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas 
as normas de segurança; 
 
2.1.3 Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do material; 
 
2.1.4 Efetuar os pagamentos devidos observados as condições estabelecidas nesta Ata; 
 
2.1.5 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a firmar contratações com os 
fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para 
aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de 
fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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2.1.6 – Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o contrato poderá ser formalizado a 
qualquer tempo durante o prazo vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do 
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a minuta anexa ao Edital. 
 
2.2 –DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
 
2.2.1 Assinar esta Ata no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contado da convocação; 
 
2.2.2 Fornecer o material conforme especificação marca e preço registrados; 
 
2.2.4 Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da 
notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data da 
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1 – O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Prefeitura 
Municipal de Pedra Azul, competindo-lhe: 
 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do 
material registrado; 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de forma a avaliar o mercado, 
podendo 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; 
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho; 
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos; 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação 
e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações 
ocorridas. 

 
Parágrafo primeiro – As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, 
poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração 
Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 
 
Parágrafo segundo – A Seção de Almoxarifado auxiliará a Seção de Compras nas pesquisas de preços 
dos itens registrados, de forma a avaliar os preços a serem contratados, bem como elaborará as 
estimativas de consumo e os cronogramas de contratação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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5.1 – Os preços registrados, a especificação do material, o quantitativo, as marcas, as empresas 
fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata. 
 
5.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações 
com os fornecedores. 
 
5.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o Setor de Licitações e Contratos deverá convocar o fornecedor, a fim de 
negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 
 
5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar 
requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a 
Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação anteceder o pedido de fornecimento. 
 
5.5 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os 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. 
 
5.6 - Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela 
Administração Municipal para determinado item. 
 
5.7 - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira, serão publicadas trimestralmente por meio eletrônico.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1 – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno 
direito, conforme a seguir: 
 

I) Por iniciativa da Administração: 
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente 
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
8.666/93; 
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado. 
 

II) Por iniciativa do fornecedor: 
 

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os 
requisitos desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, 
XV e XVI, da Lei nº 8.666/93. 
 

6.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
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6.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, considerando-se cancelado o preço 
registrado. 
 
6.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela 
Administração Municipal, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta 
Ata. 
 
6.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor 
relativas ao respectivo registro. 
 
6.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Administração Municipal 
poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até 
que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
7.1 - A entrega dos produtos decorrentes da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, serão 
formalizados mediante a emissão e entrega ao FORNECEDOR do Empenho.  
 
7.2 -  Cada produto deverá ser entregue  mediante ordem escrita da unidade requisitante, a qual 
conterá: data, valor unitário do produto, quantidade pretendida, local para entrega, carimbo e 
assinatura do responsável.  
 
7.3 – Os produtos serão entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da Nota 
de Empenho e / ou Ordem de Fornecimento, e serão acompanhados da nota fiscal / fatura.  
7.4Os produtos objeto deste Edital deverão ser entregues no Município de Pedra Azul – MG, de acordo 
com a ordem de fornecimento emitida pelo setor competente. 
 
7.5 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do material. 
7.6 – O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se à 
Prefeitura Municipal de Pedra Azul o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os 
mesmos em condições satisfatórias. 
 
7.7 – O objeto da presente licitação será recebido nas condições estabelecidas no ANEXO I deste 
edital. 
 
7.7.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a PREFEITURA poderá:  

 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

 b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contado da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
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8.1 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem 
bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal, quando mantidas as mesmas 
condições iniciais de habilitação, cumpridos os seguintes requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
FEDERAL, e do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; 
 

b)  Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o fornecedor. 
 
Parágrafo único - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 
 
9.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) 
sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento 
do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
 
9.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer 
das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da 
Lei n. 8.666/93: 

 
I - advertência;  
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

9.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
9.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos 
reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da 
data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  
 
9.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
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10.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do 
fornecedor, assegurará a Administração Municipal o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com 
prova de recebimento. 
 
10.2 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93 constituem 
motivos para a rescisão da contratação: 
 

a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia 
comunicação a Administração Municipal; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 
representante da Administração Municipal. 

 
Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, 
será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada 
e que o fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de 
habilitação. 
 
10.3 - A Administração Municipal de Pedra Azul é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos 
termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos 
parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
11.1 - A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios, cujo 
Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de Detalhamento a ser 
publicado oportunamente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 
 
13.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, 
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Pedra Azul - Estado de Minas, para dirimir questões oriundas 
deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias. 
 

 
Pedra Azul – MG, ........ de ................... de 2017. 

 
 

 
 

SILVANA MARIA ARAÚJO MENDES 
Contratante 

 
 
 

...................................................... 
Contratante 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


