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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

RECURSOS HUMANOS 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA  

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 

PROCESSO: Nº 047/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: 
Aquisição de mobiliário escolar, para atendimento da Unidade de 
Educação Infantil, modelo Proinfância tipo B, localizado no Bairro Cidade 
Nova em Almenara – MG. 

 

RECIBO 

 

A Empresa 

_______________________________________________________________________, CNPJ 

n.º ___________________________, retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de 

qualquer alteração pelo meio de: 

fax: _________________________________ telefone:______________________________  

Celular: ______________________________  

E-MAIL:______________________________ 

 

_________________/_____ , _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

Nome legível e Assinatura 

 

 

� Este recibo deverá ser remetido à Prefeitura Municipal de Almenara 

pelo e-mail licitapma@hotmail.com para eventuais comunicações aos 

interessados, quando necessário. 

� O Município de Almenara não se responsabiliza por comunicações à 

empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações 

incorretas no mesmo. 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. º 047/2018. 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. º 031/2018. 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 

 

Forma de Licitação: Pregão Presencial 

Tipo de Licitação: Menor Preço por item 

Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei 

Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores. 

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 23 de maio de 2018 as 08h00mim 

Dia e Hora para Abertura das Propostas: 23 de maio de 2018 as 09h00mim 

Telefone para Contato: (33) 3721 - 1360 (TIAGO PEREIRA CARVALHO – Pregoeiro). 

Local: Pça. Dr. Hélio Rocha Guimarães, 27 - Centro - CEP 39.900-000 - Almenara/MG 

 

1 – PREÂMBULO 

 

O Município de Almenara - MG, com endereço à praça Dr. Hélio Rocha Guimarães, 

nº 27, Centro de Almenara, CNPJ: 18.349.894/0001-95, torna pública a abertura do 

Processo Licitatório Nº 047/2018, na modalidade Pregão Presencial nº 031/2018, 

do tipo menor preço regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto 

Municipal n.º 24 de 2005, com aplicação subsidiaria a                                                                        

Lei Federal nº 8.666/93, de 21/6/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 

alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, e demais condições fixadas neste 

edital. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 

Almenara, Tiago Pereira Carvalho e Equipe de Apoio. 

2 – DO OBJETO 

2.1 – A presente licitação destina-se à aquisição de mobiliário escolar, para 

atendimento da Unidade de Educação Infantil, modelo Proinfância tipo B, localizado 

no Bairro Cidade Nova em Almenara – MG, nas condições estabelecidas no Termo 

de Referência, Anexo I do Edital. 

3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
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3.1- Poderão participar desta licitação os interessados, do ramo pertinente ao objeto 

licitado enquadrados como ME e EPP ou equiparadas, que atenderem a todas as 

exigências e condições estabelecidas neste instrumento.   

3.2 - Não poderá participar da presente licitação empresa: 

3.2.1- Que estiver incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações. 

3.2.2- Em consórcio. 

3.2.3- Estrangeira que não funcione no Brasil. 

3.2.4- Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 

3.2.5- Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas enquadradas 

nas condições estabelecidas no art. 9º da Lei nº 8.666/93, empresas compostas por 

companheiro ou parentes dos titulares dos Poderes Executivo e Legislativo em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; conforme Inciso II e III, § 6º do 

artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Almenara. 

3.3- A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da licitante, 

que pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

3.4- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado 

e/ou termos deste instrumento convocatório, não serão consideradas para 

reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

4 - DA DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  

4.1- O Edital completo (com todos os seus anexos) poderá ser adquirido pelo email 

licitapma@hotmail.com e também está disponível para download no endereço 

www.almenara.mg.gov.br. 

4.1.1- Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de 

avisos da Prefeitura Municipal de Almenara – MG. 

4.2- É facultado a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, 

cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observando para tanto, o prazo de 

até dois dias úteis anteriores a data fixada para o recebimento das propostas. 

4.3- Qualquer interessado poderá apresentar pedido de providências ou de 

impugnação ao ato convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o 

prazo de até dois dias úteis anteriores a data fixada para o recebimento das 

propostas. 
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4.4- As medidas referidas no subitem anterior poderão ser formalizadas por meio de 

requerimento endereçado a autoridade subscritora do edital, devidamente 

protocolado no endereço constante do item 1,  das 8:00hs  às 12:00hs ou poderão 

ser encaminhadas por meio do e-mail licitapma@hotmail.com ou fax: 33-3721-1360. 

4.5- A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pelo 

Pregoeiro no prazo 24(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da peça, que 

além de comportar divulgações, deverá também ser juntada aos autos do Pregão e 

divulgada no quadro de avisos da Prefeitura bem como comunicada aos interessados 

através de e-mail, fax ou oficio. 

4.6- Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 

data para realização do certame. 

4.7- Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Certame deverão ser enviados 

ao Pregoeiro em até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço de e-

mail indicado neste edital. 

4.8- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos. 

4.9- As respostas às impugnações e esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão 

autuados no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

4.10- A Prefeitura Municipal de Almenara não se responsabilizará por impugnações 

endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do 

mencionado, e que, por isso, não sejam protocoladas no prazo legal. 

5 - DO CREDENCIAMENTO 

5.1- No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante 

legal deverá proceder ao respectivo credenciamento junto ao Pregoeiro. 

5.2- Para tanto deverá apresentar: 

5.2.1- Tratando-se de representante legal (sócio ou dirigente, representante, 

administrador...), este deverá identificar-se apresentando a cópia da Cédula de 

Identidade, ou documento oficial com foto, juntamente com cópia autenticada ou 

original do respectivo Registro Empresarial, Estatuto, Contrato Social, instrumento de 

Registro Comercial em vigor, registrado na Junta Comercial, ou, no caso de 

Sociedades Civis, o Ato Constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
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Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura ou documento equivalente 

em qualquer outro caso, devidamente registrado em órgão competente (quando 

exigível). 

5.2.2- Tratando-se de procurador, este deverá identificar-se, apresentando cópia de 

sua Cédula de Identidade ou documento oficial com foto, acompanhada de 

Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular de Procuração com 

firma reconhecida, com poderes específicos para tomar qualquer decisão relativa a 

todas as fases do Pregão.  

5.2.2.1- A Procuração deverá ser acompanhada da via original ou cópia autenticada 

dos documentos conforme especificado no item 5.2.1 para comprovação da 

capacidade do(s) outorgante(s) para constituir procurador com os poderes exigidos. 

5.2.3- Todas as licitantes deverão também apresentar neste momento: 

5.2.3.1- Declaração de atendimento a Lei Orgânica do Município, Declaração de 

Cumprimento de Requisitos de Habilitação não deverão integrar os envelopes 

Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, constituindo - se em documentos 

a serem fornecidos separadamente. 

5.2.3.2- A ausência das referidas declarações ou apresentação em desconformidade 

com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste Pregão, 

impossibilitando em consequência, o recebimento dos envelopes proposta de preços 

e documentos de habilitação. No entanto, é permitido o preenchimento na própria 

sessão pelo representante legal. 

5.2.3.3- O atendimento dessa exigência é condição para que a proponente continue 

participando do Pregão, devendo proceder, em seguida, a entrega dos envelopes 

proposta de preços e documentos de habilitação. 

5.3- Ao credenciado não será permitido representar mais de uma empresa. 

5.3.1- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir 

no procedimento licitatório e a responder em nome da representada por todos os 

atos e efeitos previstos neste Edital. 

5.3.2- A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 

Pregoeiro. 
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5.3.3- Fica assegurada as licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos 

documentos previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante 

junto ao processo, desde que aceito pelo pregoeiro. 

5.4- A licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal 

e administrativamente. 

5.5- Nesta oportunidade, as licitantes que se enquadrarem e que não estiverem 

sujeitas a quaisquer dos impedimentos constantes do § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006, deverão comprovar sua condição mediante 

apresentação: 

5.5.1- Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de 

enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, 

ou equivalente, da sede da pequena empresa;  

5.5.2- Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de 

enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.  

5.5.3- Microempreendor Individual, deverá apresentar Declaração de 

Microempreendedorconforme modelo deste Edital.  

5.5.4- A apresentação de qualquer tipo de declaração assinada pelo representante 

legal da empresa, contador ou pelos sócios com poderes para tanto, não equivale ao 

disposto no item 5.5.1 e 5.5.2, exceto para os microempreendedores. Para fins de 

esclarecimento considera-se documento equivalente aquele emitido pela Junta 

Comercial onde conste informação clara sobre o enquadramento da empresa. 

5.5.5 – Caso o licitante tenha apresentado o contrato social no credenciamento nos 

termos acima estabelecidos torna-se desnecessário a apresentação na habilitação. 

6 – DA ABERTURA DA SESSÃO: 

6.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e 

local indicado no preâmbulo deste Edital, quando declarado encerrado o 

credenciamento pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novas proponentes dando-

se início ao recebimento dos Envelopes CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO que serão conferidos e rubricados por 

todos, confirmando neste momento a inviolabilidade do lacre. 
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6.2- O município de Almenara não se responsabiliza por envelopes de "Proposta de 

Preço" e "Documentos de Habilitação" que não sejam entregues ao Pregoeiro, no 

local, data e horário definidos neste Edital. 

6.2.1 – Os envelopes "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação" deverão 

ser indevassáveis, devidamente lacrados e entregues ao Pregoeiro, na sessão 

pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados 

acima: 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA DE PREÇO  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA - MG 

PÇA. DR. HÉLIO ROCHA GUIMARÃES N° 27 - CENTRO 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 031/2018. 

DATA/HORA: 23 de maio de 2018 as 09h00mim 

LICITANTE: Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope 

não seja personalizado – timbrado). 

 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA - MG 

PÇA. DR. HÉLIO ROCHA GUIMARÃES N° 27 - CENTRO 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 031/2018. 

DATA/HORA: 23 de maio de 2018 as 09h00mim 

LICITANTE: Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope 

não seja personalizado – timbrado). 

 

6.2.2-Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio 

similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues 

até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública. 

6.2.3-Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro 

único, endereçado diretamente à Comissão, com a mesma identificação do subitem 

6.2.1. 



 

 

 

 

Praça Dr. Hélio Rocha Guimarães, n º 27 - Centro - CEP: 39.900-000 - Tel: (33) 3721-1360 - CNPJ: 18.349.894/0001-95 - almenara.mg.gov.br 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

RECURSOS HUMANOS 
 

6.2.3.1- As licitantes poderão apresentar seus envelopes de proposta e habilitação 

via correios, porém perderão o direito de ofertar lances durante a sessão do pregão 

bem como interpor recursos. 

7 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, FASE DE LANCES E JULGAMENTO: 

7.1 – As Propostas de Preços deverão ser emitidas através do sistema EL Proposta 

Comercial, conforme passo a passo constante do Anexo IV deste edital.  

7.1.2 – Especificação clara e detalhada dos equipamentos, compatível com as 

exigências do ANEXO I do presente Edital; 

7.1.3 – Marca e modelo dos itens que couber, sob pena de desclassificação da 

proposta para o item. 

7.1.4 – Prospecto de todos os itens licitados, contendo foto ilustrativa e 

especificações detalhadas do equipamento, sob pena de desclassificação. 

7.1.5 – Razão Social, endereço, CNPJ/MF, telefone, fax e endereço eletrônico, se 

tiverem, da empresa proponente, bem como nome completo do responsável pela 

assinatura do contrato; 

7.1.6– Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data estipulada para a entrega dos envelopes; 

7.1.7–Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as 

despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, 

trabalhistas e comerciais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; 

7.1.8 – Indicação da conta corrente, agência em Banco Oficial, para recebimento dos 

pagamentos. 

7.2 – Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados 

os unitários, e os expressos em algarismos e por extenso serão considerados os 

expressos por extenso. 

7.3 - A proposta e os lances deverão referir-se ao menor preço unitário. 

7.4 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) 

casas decimais. 

7.5 - A proposta e os lances apresentados pelo licitante deverão referir-se à 

integralidade do objeto. 

7.6 - Todas as condições previstas no Termo de Referência, Anexo I, deverão ser 

observadas com vistas à elaboração da proposta comercial. 
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7.7 - Caso o prazo de que trata o item 8.1.3 deste edital não esteja expressamente 

indicado na Proposta Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito 

de julgamento. 

7.8 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem 

convocação para a contratação, os licitantes ficam liberadas dos compromissos 

assumidos. 

7.9 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 

período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) diaspoderá ser solicitada 

prorrogação da validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no 

mínimo, caso persista o interesse desta Prefeitura. 

7.10 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do 

subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva 

proposta. 

7.11- Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 

licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

7.12 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 

atendimento às exigências previstas neste Edital. 

7.13 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e 

lances. 

8- DA SESSÃO DE LANCES: 

8.1 - Após o encerramento do credenciamento dos representantes das licitantes, o 

Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão e deverá constar em ata a hora de 

inicio, nessa oportunidade não mais aceitará novos licitantes. 

8.2 - Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes 

contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial e, 

separadamente, declaração, conforme modelo do Anexo II, dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

8.2.1. Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação” 

e“Proposta Comercial”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em 

envelope separado, a declaração acima. 

8.3 – O Pregoeiro, após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à 

verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, à 
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conseqüente desclassificação das propostas em desacordo e à divulgação dos 

preços cotados pelos licitantes. 

8.4 – O Pregoeiro classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de menor 

preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. 

8.4.1 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições 

definidas neste item, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, 

até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

8.5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que 

deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a 

partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem 

decrescente de valor. 

8.5.1 - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem de apresentação dos lances. 

8.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

seu último preço, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

8.5.3 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

8.5.4 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do 

Edital e que seu preço seja compatível com o valor de mercado, esta poderá ser 

aceita. 

8.6- Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para comprovação da 

exeqüibilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova 

data e horário para sua continuidade. 

8.7 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará 

encerrada a etapa de lances. 

8.8 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 

ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor 

até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate 

previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06. 

8.8.1- A proponente que não entregar a comprovação de micro ou empresa de 

pequeno porte no credenciamento, não poderá usufruir dos direitos inerentes em 
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nenhuma fase do certame, ou seja, perderão apenas o direito de usufruir dos 

benefícios da lei Complementar 123/2006 e 147/2014. 

8.9 - Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na fase de 

credenciamento dos licitantes, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.9.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 

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

preferência. 

8.9.2 – Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, 

utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á 

prosseguimento à sessão. 

8.9.3 – Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de 

preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP 

remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 9.8, na 

ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência. 

8.9.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se 

encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para definir a 

que primeiro poderá apresentar novo lance. 

8.9.5 – Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito 

de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de 

lances. 

8.9.6 - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, 

após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/06, 

ofertar o menor preço. 

8.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente a respeito. 

8.11 – O Pregoeiro poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou o lance de 

menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre 

sua aceitação. 

8.12 - Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o envelope 

“Documentação de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação 

de sua habilitação. 
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8.13 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

8.14 – No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do 

licitante, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua 

aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências 

deste Edital. 

8.15 – Nessa etapa o Pregoeiro, também, poderá negociar o preço com o licitante, 

para que sejam obtidas melhores condições para a Prefeitura Municipal de Almenara, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

8.15.1 - Existindo ME ou EPP remanescente, no intervalo do empate ficto, ocorrendo 

a hipótese do caput, voltar-se-á a etapa correspondente ao subitem 9.9.1 deste 

Título. 

8.15.2 - Caso seja necessário, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do Pregão, a 

qualquer momento, para realização de diligências, designando nova data para sua 

continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

8.16 - Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os 

atos do procedimento e das ocorrências relevantes, assinada pelo Pregoeiro, Equipe 

de Apoio e pelos licitantes. 

09 – DO JULGAMENTO 

09.1 - O critério de julgamento será o de menor preço por item ofertado, desde que 

observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

09.2 - Será desclassificada a proposta que: 

09.2.1 - não se refira à integralidade do objeto; 

09.2.2 - não atenda às exigências estabelecidas neste Edital ou em diligência; 

09.2.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos; ou superestimados ou 

manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, 

§ 3º e art. 48, II da Lei Federal nº 8.666/93. 

09.2.4 - Se o Pregoeiro entender que o preço é inexeqüível, fixará prazo para que o 

licitante demonstre a exeqüibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou 

outros documentos. 
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09.2.4.1 - Não havendo a comprovação da exeqüibilidade do preço a proposta será 

desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais. 

09. 3 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes 

da Planilha de Preços serão corrigidospela Equipe de Apoio. 

09. 4 - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, 

conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor 

ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com o 

Pregoeiro, após diligência e mediante expressa anuência do licitante. 

09. 4.1- Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de 

julgamento. 

09.4.2 - Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal. 

09.4.3 - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de 

vantagem. 

09.4.4 O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes 

falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo. 

10.1 - DA HABILITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

10.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;  

10.1.2- ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus 

administradores;  

10.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício;  

10.1.4- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

10.1.5- Em todos os casos acoplar aos documentos do envelope habilitação, 

documento de identidade do administrador da empresa. 

10.1.6- Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só 

documento, devidamente registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do 

contrato social consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas 

as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão original 

acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
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11-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (PESSOA JURÍDICA): 

11.1- Prova de inscriçãoCNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda). 

11.2- Prova de inscriçãono cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual. 

11.3- Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (certidão unificada de 

regularidade fiscal de tributos federais e de contribuições previdenciárias). 

11.4- Prova de Regularidade Estadual e Municipal, relativo à sede da licitante.  

11.5- Prova de regularidade de débito para com o FGTS (Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço). 

11.6- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. 

11.7- As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 

11.7.1- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro 

empresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas terá assegurado o prazo de 

05(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Publica, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a mesma for 

declarada vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de negativa. 

11.7.2- A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 

requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 

11.7.3- Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2(dois) dias úteis 

inicialmente concedidos. 

11.7.4-A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a 

licitação. 
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11.8 - QUALIFICAÇAO ECONÔMICA FINANCEIRA  

11.8.1 – Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede de pessoa jurídica dentro do prazo de validade. 

11.8.2 – Caso não possua data de validade na certidão o prazo de validade será de 

90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. 

11.10 - DEMAIS DOCUMENTOS  

11.10.1 - Declaração expressa de inexistência de fato superveniente impeditivo à 

habilitação. 

11.10.2- Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99). 

11.10.3-Os modelos das Declarações exigidas são parte integrante deste edital.  

11.10.4- Os documentos exigidos deverão estar com vigência plena na data fixada 

para sua apresentação, podendo ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia legível,autenticada por cartório competente ou por cópia não 

autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro, 

com exceção dos extraídos pela internet. 

11.10.5- A Prefeitura Municipal de Almenara não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, hipótese em que, em face do não 

saneamento das falhas constatadas, a licitante poderá será inabilitada. 

11.10 – TRATAMENTO DIFERENCIADO A MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS. 

11.10.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 05 (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 da Prefeitura Municipal de Almenara, para 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

11.10.2. - A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 

equiparadas, deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
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inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 

apresentem alguma restrição. 

11.10.3 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 

requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 

11.10.4 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 02 (dois) dias 

úteis inicialmente concedidos. 

11.11 - 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 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. 

12 – DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

12.1 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, 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 do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação.  

12.2 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas 

serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para apresentar contra razões no mesmo prazo, contados da lavratura da 

Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso. 

12. 4 - Os recursos e respectivas contra razões deverão obedecer aos 

seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

12.4.1 - ser dirigido à Comissão Permanente de Licitações, aos cuidados do 

Pregoeiro, no prazo de 3 (três) dias, conforme estabelecido no item 12.1 deste 

título; 

12.4.2 - ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por 

computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em 
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todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, 

devidamente comprovado; 

12.4.3 - ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Almenara- MG, à Pça. Dr. Hélio Rocha Guimarães, 27, 

Centro, CEP 39.900-000. 

12.4.4- A Prefeitura Municipal de Almenara não se responsabilizará por razões de 

recursos e contra razões endereçados via postal ou por outras formas, entregues em 

locais diversos da Comissão Permanente de Licitação e que, por isso, não sejam 

protocolizados no prazo legal. 

12.4.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

12.4.6 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio do 

Pregoeiro que, reconsiderando ou não sua decisão, encaminhará, devidamente 

informado aos interessados. 

12.4.7 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de 

publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Almenara e poderá 

também ser publicado no Jornal Oficial de Minas. 

13 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação 

ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade 

competente. 

13.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor e homologará o procedimento. 

14 – DO CONTRATO 

14.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta 

vencedora será convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta 

constante do ANEXO VII, desde que obedecidas todas as exigências estabelecidas 

neste Edital, e de conformidade com a proposta aceita. 

14.2 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas 

para habilitação para assinar o contrato. 
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14.3 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 

contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 

14.4 – O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, 

dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 

comunicação para tal. 

14.5 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato, 

decorrente desta licitação, deverá ser encaminhada ao Prefeito de Almenara - MG, e 

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

devidamente fundamentada. 

14.6 - O contrato terá validade até 31 de dezembro do ano corrente, a partir da data 

de sua assinatura. 

15 – DO PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços 

executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no ato da entrega da 

mercadoria, contado da data final do período de adimplemento da parcela da 

contratação a que aquela se referir. 

15.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada em relação aos materiais efetivamente fornecidos. 

15.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
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pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

15.7 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sites dos 

órgãos pertinentes para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 

no edital.  

15.8 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 

sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

15.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

15.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

15.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação.   

15.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

15.13 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

16 – DISPENSA DE GARANTIA: 

16.1 – Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste 

PREGÂO. 

17 – DO PRAZO DE ENTREGA 
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17.1 - O objeto esta licitação será fornecido parceladamente de acordo com a 

necessidade da Prefeitura Municipal de Almenara, e deverá ser entregue em até 10 

(dez) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento ou 

instrumento equivalente. 

17.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser substituídos de imediato, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

18 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1 As dotações orçamentárias para fazerem face à presente despesa são as 

seguintes: 

DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

05001.1236500143.019. 

44905200000 – F 141 

Investimentos p/ Ensino Infantil - 

Equipamentos e Material Permanente 

  

19 – DOS PREÇOS E DOS REAJUSTES 

19.1-Fica ressalvada a possibilidade de reajuste conforme disposto no Art. 65, da Lei 

8.666/93. 

20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Almenara, 

pelos prazos abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, aquele que: 

a) não assinar Contrato sem motivo justo e aceito ou deixar de manter a proposta ou 

lance no prazo de validade: Impedimento de contrato com a Administração por 02 

(dois) anos. 

b) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: impedimento 

de contratar com a Administração por 03 (três) anos:  

c) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do 

objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de 

contratar com a Administração por 05 (cinco) anos.  
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20.2- A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a 

incidência das demais cominações legais contempladas na Lei nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, especialmente: 

a) Advertência 

b) Multa de 0,33 % (zero virgula trinta e três por cento) do valor da proposta por dia 

de atraso. 

20.3 - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem 

prejuízo  das  demais cominações  legais  e  contratuais,  poderá  ficar,  pelo  prazo  

de  até  05  (cinco)  anos,  impedido  de  licitar  e contratar com a União, Distrito 

Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) comportamento inidôneo; 

f) cometimento de fraude fiscal; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) falhar na execução do contrato. 

20.4- Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) 

proponente(s) ficará (ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos 

causados à administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ão) 

com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na 

hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a contratação pelos 

mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 

20.5- Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

20.6- Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade 

que implique no impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração 

de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais. 

20.7- A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a 

incidência das demais cominações legais contempladas na Lei nº 8.666/93. 

21 – EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
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21.1 – A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 

Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 

21.1.1 – Retardarem a execução do Pregão; 

21.1.2 – Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 

21.1.3 – Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 – Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos. 

22.2 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços 

como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

22.3 – É facultado ao Pregoeiro, Controlador Interno ou a autoridade superior em 

qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a 

órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar 

as decisões. 

22.4 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a 

sessão do Pregão. 

22.5 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões 

conforme previsto no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

22.6 – 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. 

22.7 – Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e o Município de Almenara - MG, não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

22.8 – Integram este Edital, independentemente de transcrição: 

ANEXO I – Termo de Referencia.  

ANEXO II – Modelo de declaração de cumprimento das condições de habilitação;  

ANEXO III – Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte; 
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ANEXO IV – Modelo da Proposta de Preço; 

ANEXO V – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 

ANEXO VI – Modelo de declaração de que não emprega menor; 

ANEXO VII – Minuta do contrato; 

ANEXO VIII – Modelo de procuração para credenciamento; 

ANEXO IX – Modelo de declaração de impedimento 

 

Almenara - MG, 04 de maio de 2018. 

 

 

TIAGO PEREIRA CARVALHO 

PREGOEIRO 
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ANEXO I DO EDITAL 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 047/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2018 

TERMO DE REFERENCIA 

 

1 - Objeto: aquisição de mobiliário escolar, para atendimento da Unidade de 

Educação Infantil, modelo Proinfância tipo B, localizado no Bairro Cidade Nova em 

Almenara – MG. 

1.1 Detalhamento do objeto:  

A seguir econtram-se detalhadas as especificações minimas dos itens do objeto da 

licitação, as quantidades de cada um, estão estabelecidas no modelo de proposta do 

edital. 

ITEM 01 - CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800W – (CT) 

Descrição:  

• Especificações técnicas/ Potência: 800W  

• Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 2l  

• Especificções técnicas/ Frequência: 50/60 Hz  

• Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ 1,2m  

• Especificações do design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado 73  

• Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável  

• Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 

escovado • Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml  

• Potência do Juicer: 800W  

• Volume: 0,0380 m³  

• Cor: Alumínio  

• Tensão: 110V 

ITEM 02 - FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO – LINHA BRANCA – 

(FG2) 

Descrição:  
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Volume do forno: no minimo 62,3 litros  

• Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B  

Mesa:   

• Potência grill (W) 1480 (110V)/1120 (220V)  

Potência queimadores rápidos (W) 2700  

Potência queimadores semirrápidos (W) 2000  

Potência queimadores tripla-chama (W) 3300  

Potência queimador forno (W) 2100  

Potência lâmpada forno* (W) 25 

• Dimensões aproximadas:  

• Altura 
96,00 Centimetros 

• Largura 
57,00 Centimetros 

• Profundidade 
69,00 Centimetros 

• Peso aproximado: 28,4 Kg 

• Grill eletrico: Assa, doura e gratina os alimentos pelo tempo determinado pelo 

usuário. 

• Trava deslizante do vidro interno do forno: 

• Prateleiras reguláveis e deslizantes: 1 prateleira manual e 1 deslizante 

• Porta do forno removível: 

• Puxadores de aço:  

• Painel na mesa e grafismo a laser: 

• Queimador Tripla-Chama: 

• Sistema Bloqueia Gás:  

ITEM 03 - BALANÇO 4 LUGARES – (BA) (ITEM CONSTANTE NO PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 39 – 2013 E 40 – 2013 - RP)  

Público alvo:  

• Crianças a partir de 3 anos  

Características:  

• Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x 

3,00mm;  
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• Pé central em aço de 2” x 2,65mm;  

• Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm;  

• Sistema de movimentação/ articulação em parafusos de aço com diâmetro de 

½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados 

em bucha metálica que permita substituição;  

• Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 

3/8” x 3” (acompanhando o brinquedo);  

• Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1” com parede de 2mm, com 

encosto sem emendas entre o assento; 44  

• Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de 

sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob 

base de concreto;  

• Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ 

TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas;  

• O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do 

processo de fosfatização;  

• A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster;  

• Em diversas cores;  

• Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo 

fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras 

plásticas para este acabamento.  

Dimensões:  

• Largura: 180cm  

• Altura: 220cm  

• Comprimento: 440cm  

• Tolerância + / - 5% 

ITEM 04 - CADEIRA PARA REUNIÃO 

Descrição:  

Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado 

multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 

50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta 

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 
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5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, 

encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e 

apoia braços em poliuretano. 

OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) 

anos. 

Dimensões:  

• Altura do assento da cadeira ao chão: regulável  

• Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

ITEM 05 - CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS – (C4) - (SALA 
MULTIUSO)  

Descrição:  

• Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímeo virgem e 

sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor 

AMARELA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor 

CINZA. Dimensões:  

• Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm (+/- 10mm)  

• Assento da cadeira: 31 x 40 cm  

• Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm 25 Características:  

• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 

injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. 

Dimensões, design e acabamento conforme projeto.  

• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 

compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas 

internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de 

reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e 

deterioração por fungos ou insetos.  

Dimensões e design conforme projeto;  

• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na 

face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face 

inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus 

grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive 
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nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 9,7 mm e máxima de 

12mm.  

• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas 

duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador 

seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 

mm e máxima de 12,1 mm; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 

frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); • Ponteiras e 

sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor 

AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino 

expansor. Dimensões e design conforme projeto.  

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor CINZA (ver referências).  

RECOMENDAÇÕES:   

• Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e 

especificações técnicas.  

• Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, 

configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento 

antiferruginoso.   

• Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos 

agudos.   

• Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de 

Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois 

anos. 

ITEM 06 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8KG – LINHA 

BRANCA – (MQ)  

Descrição:  

• Capacidade de roupa seca: 8Kg  

• Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V)  

• Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V)  

• Cor: branca  
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• Potência: 550.0 W (110/220V)  

• Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm  

• Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP)  

• Peso aproximado: 40,5Kg 

ITEM 07 - SECADORA DE ROUPAS – (SC) 

Descrição:  

• Duto de exaustão 77  

• Sistema anti-rugas  

• Secagem por tombamento auto-reversível  

• Seletor deb temperatura de secagem  

• Seca 10Kg de roupas centrifugadas  

• Consumo de energia: 0,2 kWh  

• Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt)  

• Cor: branco  

• Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP)  

• Peso aproximado: 30Kg 

ITEM 08 - VENTILADOR DE TETO – (VT) 

Descrição:  

Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades.  

Características:  

• Comprimento – 48cm  

• Largura – 23,5cm  

• Altura – 26cm 

ITEM 09 - CASA DE BONECAS – (CS)  

Público Alvo: 

Crianças a partir de 2 anos  

Características:  
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Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) itens, 

sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, 

telefone, pia e fogão;  

• Balcão externo na janela (apoio para os braços);  

• Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas;  

• Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-

estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor 

do produto;  

• Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;  

• Peças multicoloridas;  

• Não tóxico. Dimensões:  

• Largura: 131cm  

• Altura: 143cm  

• Comprimento: 161cm  

• Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução:  

• O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, 

instalação e uso do brinquedo 

ITEM 10 - TÚNEL LÚDICO – (TL)  

Público Alvo:  

Crianças a partir de 2 anos 48  

Características:  

• Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos;  

• Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com 

possibilidades de expansão;  

• Estruturas que funcionam como entrada e saída.  

• Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;  

• Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra 

raios solares, garantindo a cor do produto;  

• Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;  

• Peças multicoloridas;  

• Não tóxico.  
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Dimensões Internas do Módulo:  

• Largura: 87cm;  

• Altura: 97cm;  

• Comprimento: 214cm;  

• Tolerância: +/- 5%  

Manual de Instrução:  

O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, 

instalação e uso do brinquedo. 

ITEM 11 - ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO – (ES) 

Público Alvo: 

• Crianças a partir de 3 anos Características:  

• Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;  

• Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;  

• Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais 

arredondadas no topo da escada;  

• Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança;  

• Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-

estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor 

do produto;  

• Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;  

• Peças multicoloridas;  

• Não tóxico.  

Dimensões  

• Largura: 59cm;  

• Altura: 128cm; 46  

• Comprimento: 205cm  

• Tolerância:+/- 5%  

Manual de Instrução  

O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, 

instalação e uso do brinquedo. 



 

 

 

 

Praça Dr. Hélio Rocha Guimarães, n º 27 - Centro - CEP: 39.900-000 - Tel: (33) 3721-1360 - CNPJ: 18.349.894/0001-95 - almenara.mg.gov.br 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

RECURSOS HUMANOS 
 

ITEM 12 - CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – (C1)  

Descrição:  

Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 

15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e 

ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de 

ensaio. 

Dimensões:  

Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à 

superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 

15991-2);  

Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições 

realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2).  

Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. 12 Obs.: Nos casos em que o 

encosto da cadeira possua ângulo menor que 60º em relação à horizontal (medição 

realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do 

encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 

15991-2).  

Características:  

• Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; 

• Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica 

laminada com tecido;  

• Braços ou dispositivo para proteção lateral;  

• Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou 

articulada;  

• Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado;  

• Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois 

rodízios, desde que estes possuam freios; • Cinto tipo suspensório;  

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor CINZA.  

RECOMENDAÇÕES:   
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• Os materiais e superfícies das partes acessíveis devem atender aos requisitos 

da ABNT NBR 300-3;  Bordas expostas e partes salientes devem ser 

arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas, conforme 

ABNT NBR 300-1;  

• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que 

assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 

horas;   

• Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 

pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.   

• Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da 

união;   

• Todas as extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas.  

Manual de Instruções: 

• Todo produto deve vir acompanhado do MANUAL DE INSTRUÇÔES, em 

português, contendo:  

• Orientação sobre forma de uso correto;  

• Procedimentos de segurança;  

• Regulagem, manutenção e limpeza;  

• Procedimentos pra acionamento da garantia e/ou assistência técnica; • 

Relação de oficinas de assistência técnica autorizada;  

• Certificado de garantia preenchido contendo: data de emissão e o número da 

Nota Fiscal;  

• O manual deve ainda trazer os seguintes dizeres: 

ITEM 13 - GIRA GIRA – CARROSSEL – (CR)  

Público Alvo:  

Crianças a partir de 2 anos  

Características:  

• Peça composta por três partes: base, assentos e volante;  

• Base com textura antiderrapante;  

• Volante central;  

• Acabamento sem saliências e com laterais redondas;  
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• Três assentos anatômicos e apoio para os pés;  

• Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-

estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor 

do produto;  

• Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;  

• Em diversas cores;  

• Não tóxico.  

• Dimensões:  

• Diâmetro: 100cm  

• Altura: 55cm  

• Tolerância: +/- 5%  

Manual de Instrução:  

O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, 

instalação e uso do brinquedo. 

ITEM 14 - LAVADORA DE LOUÇAS INDUSTRIAL – (LV) 

Descrição: 

Lava louça industrial, tipo monocâmara. 

Pré-requisitos: 

É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos 

abaixo devem ser observados. 

Procedimentos para instalação: 

A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para 

evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. 

Ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso 

de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica. 

A instalação da lava louça requer: 

• rede elétrica (energia); 

• rede hidráulica (água); 

• rede sanitária (esgoto); 
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Observações Gerais: A garantia não engloba danos resultantes do nãocumprimento 

das presentes instruções de instalação. 

Requisitos para instalação: 

Energia elétrica 

• Certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo 

com as especificações técnicas da máquina a ser adquirida. 

• Ponto de instalação elétrica exclusivo para a lavadora, com distância máxima 

de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda as características da 

voltagem escolhida. 

• Potência requerida: 6,7 KW 

• 220V bifásico: com fiação de terra; disjuntor bipolar 50ª por fase; fiação 

mínima de 10mm2. 

• 220V trifásico: com fiação de terra, disjuntor tripolar 30ª por fase; fiação 

mínima de 4mm2. 

• 380V trifásico: com fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 20ª por fase; 

fiação mínima de 4 mm2. 

• 440V trifásico: com fiação de terra; disjuntor tripolar 15ª por fase; fiação 

mínima de 4mm2. 

Água 

• Água fria; rosca 3/4” BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar. 

• Recomenda-se o uso de filtro de resíduos. 

Esgoto (dreno) 

• Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material 

resistente para suportar a temperatura da água para enxague, prevista pela 

máquina. 

Dimensões e tolerância: 

Da máquina 

• Largura: 595mm 

• Profundidade: 615mm 

• Altura: 840mm 



 

 

 

 

Praça Dr. Hélio Rocha Guimarães, n º 27 - Centro - CEP: 39.900-000 - Tel: (33) 3721-1360 - CNPJ: 18.349.894/0001-95 - almenara.mg.gov.br 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

RECURSOS HUMANOS 
 

Espaço útil de lavagem 

• Largura: 495mm 

• Profundidade: 495mm 

• Altura: 340mm 

• Tolerância: +/-20% 

Características construtivas: 

• Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios 

superiores e inferiores. 

• Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 

copo/hora. 

• Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 

bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). 

• Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). 

• Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. 

• Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. 

• Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. 

• Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de 

louças. 

• Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de 

lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. 

• Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. 

• Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e 

tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de 

ferramentas. 

• Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. 

• Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC 

• Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC 

• Potência da bomba de lavagem: 1cv. 

• Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. 

• Acessórios 

• Aquecedor elétrico de água e enxágue. 

• Conjunto pressurizador de enxágue. 
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• Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack´s) de pinos para pratos e bandejas; 

½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. 

• Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 

metro de comprimento, no mínimo. 

• Acessórios opcionais 

• Gavetas (rack´s) para copos em tamanhos diversos; 

• Gavetas (rack´s) para 200 talheres em pé. 

• Estrutura de apoio em aço inoxidável. 

• Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. 

• Kit 440 volts. 

• Termômetros digitais. 

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 

• As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às 

normas técnicas específicas para cada material. 

• Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de 

argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 

pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. 

• Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. 

• O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas 

cortantes ou elementos perfurantes. 

ITEM 15 - BALANÇA PLATAFORMA PARA 150 KG – (BL2) 

Descrição: 

Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo 

com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não 

Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. 

Dimensões e tolerância: 

Plataforma: 

• Largura: 43cm. 

• Comprimento: 61cm. 

• Tolerância: +/- 10%. 

Capacidade: 
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• Capacidade de pesagem: 150 kg. 

Características construtivas e funcionais: 

• Com plataforma e piso móvel. 

• Coluna tubular longa. 

• Divisão de 50g. 

Indicador: bateria de longa duração. 

• Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. 

• Botão liga/desliga. 

• Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 

• Memória de tara e zero; sobra e falta. 

• Teclas com funções. 

• Tensão elétrica: 110 e 220V. 

• Com carregador + bateria e demais acessórios. 

• Rodízios de movimentação. 

• Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. 

• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente da peração. 

Matérias primas, tratamentos e acabamentos: 

• As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às 

normas técnicas específicas para cada material. 

• Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de 

argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 

pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. 

• Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. 

• Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. 

• Teclado em policarbonato. 

• O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas 

cortantes ou elementos perfurantes. 

ITEM 16 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU´S – (AR3) 

Modelo: Split High Wall 
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• Tipo de ciclo: Frio 

• Cor: Branco 

• Ence: Minimo A 

• Filtro de Ar: anti bactéria 

• Vazão de ar: No mínimo 500 m³/h 

• Controle remoto 

• Termostato digital 

• Funções: Sleep e Swing 

• Voltagm 220 v 

ITEM 17 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU´S – (AR1) 

Modelo: Split High Wall 

• Tipo de ciclo: Frio 

• Cor: Branco 

• Ence: Minimo D 

• Filtro de Ar: anti bactéria 

• Vazão de ar: No mínimo 1.150 m³/h 

• Controle remoto 

• Termostato digital 

• Funções: Sleep e Swing 

• Voltagm 220 v 

ITEM 18 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 300L – LINHA 
BRANCA – (RF2) 

Descrição: 

• Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração 

“frostfree”, voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). 

• O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando 

classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 

de fevereiro de 2006. 

• Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) 

• Capacidade: 

• Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. 

• Características construtivas: 
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• Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com 

acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 

• Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no 

gabinete e nas portas. 

• Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). 

• Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para 

suporte das prateleiras internas deslizantes. 

• Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. 

• Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. 

• Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. 

• Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. 

• Formas para gelo no compartimento do freezer. 

• Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. 

• Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. 

• Dobradiças metálicas. 

• Sapatas niveladoras. 

• Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. 

• Sistema de refrigeração “frostfree”. 

• Gás refrigerante R600a. 

OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à 

camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 

99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. 

OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP (“Global Warming 

Potential” – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 

e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. 

• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 

• Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. 

• Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). 

• Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 

• Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme 

estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. 
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Requisitos de segurança: 

O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 

2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: 

Requisitos gerais. 

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 

• As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às 

normas técnicas específicas para cada material. 

• Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou 

fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor 

branca. 

• Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura 

eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. 

• Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir 

proteção adequada contra corrosão/ oxidação. 

ITEM 19 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU´S – (AR2) 

Modelo: Split High Wall 

Tipo de ciclo: Frio 

Cor: Branco 

Ence: Minimo A 

Filtro de Ar: anti bactéria 

Vazão de ar: No mínimo 850 m³/h 

Controle remoto 

Termostato digital 

Funções: Sleep e Swing 

Voltagm 220 v 

ITEM 20 - Microondas 30L – Linha Branca – (MI) 

Descrição: 

Forno de microondas 
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Capacidade: 

• Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas 

da cavidade do equipamento. 

• Características construtivas: 

• Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente 

com pintura eletrostática em pó, na cor branca. 

• Iluminação interna. 

• Painel de controle digital com funções pré-programadas. 

• Timer. 

• Relógio. 

• Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. 

• Dispositivos e travas de segurança. 

• Sapatas plásticas. 

• Prato giratório em vidro. 

• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 

• Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. 

• Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). 

• Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 

• Selo de certificação INMETRO. 

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 

• As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às 

normas técnicas específicas para cada material. 

• Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas 

cortantes. 

• Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção 

adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. 

• As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser 

construídas de modo a suportar desgastes em uso normal. 

2- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO:  

2.1- O critério de julgamento da licitação será o de menor preço por item. 
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2. DA JUSTIFICATIVA 

A aquisição objeto do presente Termo se faz para executar as ações elaboradas no 

Plano de Ações Articuladas do Termo de Compromisso PAR nº 201600116. 

3 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: O critério de julgamento da 

licitação será o de menor preço por item. 

4 – DO PAGAMENTO  

4.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos equipamentos, 

através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 

4.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no ato da entrega da 

mercadoria, contado da data final do período de adimplemento da parcela da 

contratação a que aquela se referir. 

4.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada em relação aos materiais efetivamente fornecidos. 

4.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

4.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

4.7 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sites dos 

órgãos pertinentes para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 

no edital.  
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4.8 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 

sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

4.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

4.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

4.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação.   

4.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

4.13 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5 – DO PRAZO DE ENTREGA  

5.1 - O objeto esta licitação será fornecido parceladamente de acordo com a 

necessidade da Prefeitura Municipal de Almenara, e deverá ser entregue em até 10 

(dez) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento ou 

instrumento equivalente. 

5.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser substituídos de imediato, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

6- DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE 

1.         Centrífuga de frutas de 800W – 

(CT) 
und 1 

2.     Fogão de 04 bocas de uso doméstico 

– linha branca – (FG2) 
und 1 

3.     

Balanço 4 lugares – (BA) (item 

constante no Pregão Eletrônico n° 

39 – 2013 e 40 – 2013 - RP) 

und 1 

4.     Cadeira para reunião – und 10 

5.     
Cadeira para crianças de 5 a 6 anos 

– (C4) - (Sala Multiuso) 
und 16 

6.     
Máquina de lavar roupa capacidade 

de 8kg – Linha branca – (MQ) 

und 1 

7.     Secadora de Roupas – (SC) und 1 

8.     Ventilador de Teto – (VT) und 13 

9.     Casa de bonecas – (CS) und 1 

10.     Túnel Lúdico – (TL) und 1 

11.     Escorregador Grande em Polietileno 

– (ES) 
und 1 

12.     Cadeira de alimentação – (C1)  UND 6 

13.     Gira gira – Carrossel – (CR) UND 1 

14.     
Lavadora de louças industrial – 
(LV) 

und 1 

15.     Balança plataforma para 150 kg 
– (BL2) 

UND 1 

16.     Aparelho de Ar Condicionado 
Split 12000 BTU´S – (AR3) 

UND 2 

17.     Aparelho de Ar Condicionado 
Split 30000 BTU´s – (AR1) 

UND 1 

18.     

Geladeira de uso doméstico 
frostfree 300L – linha branca – 
(RF2) 

UND 2 

19.     Aparelho de Ar Condicionado 
Split 18000 BTU´S – (AR2) 

UND 1 

20.     Microondas 30L – Linha Branca 
– (MI) 

UND 2 

 

Almenara – MG, 04 de maio de 2018. 

 
TIAGO PEREIRA CARVALHO 

PREGOEIRO 
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ANEXO II DO EDITAL 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 047/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2018 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa............................., CNPJ n.º..........................., por intermédio de seu 

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

Identidade nº .................... e CPF N.º............., declara sob as penas da lei, que 

atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do 

Pregão Presencial n.º .......,  

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

* Este documento deverá estar grampeado na parte externa do envelope de 

habilitação.
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ANEXO III DO EDITAL 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 047/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2018 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

A empresa.................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o 

N.º............................., por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr(a)................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................... e 

CPF N.º............., DECLARA, para fins do disposto no Processo de Licitação nº. 

047/2018, Modalidade Pregão Presencial nº. 031/2018, sob as sanções 

administrativas cabíveis, e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, 

é considerada: 

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do art. 3º da LC nº. 123/2006; 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do art. 3º da LC nº. 

123/2006. 

 

DECLARA ainda que esta empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do art. 3º da LC nº. 123/2006. 

 

Local e Data 

 

______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

* Este documento deverá estar grampeado na parte externa do envelope de 

proposta. 
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ANEXO IV DO EDITAL 

PASSO A PASSO PARA IMPRESSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

A proposta deverá ser gerada pelo sistema El Proposta Comercial. No 

dia da sessão o licitante deverá apresentar além da proposta escrita 

emitida pelo referido sistema, o arquivo de importação para o sistema de 

gestão de licitações da prefeitura de Almenara – MG. 

 

Passo 1 :  

Faça o download do sistema El Proposta Comercial através do link: 

http://www.el.com.br/?page_id=2612. 

 

Passo 2 :  

Após concluir o download execute o arquivo: Instalação E&L Proposta Comercial.exe 

e instale o sistema no seu Computador. 

 

Passo: 3 

Baixe o arquivo denominado 00200162018000031.pca através do link 

https://1drv.ms/u/s!Av7S8-qcjwHGa7sWPmMloGZ_ORA e com o Sistema EL 

Comercial e clique no botão abrir arquivo. 

 

Passo 4:  

Informe os valores e marcas dos itens do seu interesse e depois clique em salvar. 

 

Passo 5: 

Faça a impressão da proposta atraves do sistema e exporte o arquivo. 

  



 

 

 

 

Praça Dr. Hélio Rocha Guimarães, n º 27 - Centro - CEP: 39.900-000 - Tel: (33) 3721-1360 - CNPJ: 18.349.894/0001-95 - almenara.mg.gov.br 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ANEXO V DO EDITAL 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 047/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2018 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

A empresa ......................................... CNPJ n.º ......................, por intermédio de seu 

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

Identidade nº .................... e CPF N.º............., declara, sob as penas da lei, que até a 

presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores.                                                          

 

 

Local e Data. 

 

 

______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VI DO EDITAL 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 047/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2018 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

A empresa ......................................... CNPJ n.º   ....................., por intermédio de seu 

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

Identidade nº .................... e CPF N.º............., declara, sob as penas da lei, para fins 

de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

acrescido pela Lei Federal nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

RESSALVA: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 

 

 

Local e Data 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

* Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VII DO EDITAL 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO NO ___/_____ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO 

DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADO NO 

BAIRRO CIDADE NOVA EM ALMENARA – MG. 

 

EXTRATO 

CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ALMENARA-MG, representado pelo 

Prefeito Municipal, Senhor Ademir Costa Gobira. 

CONTRATADO Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OBJETO 

Constitui objeto do presente a aquisição de mobiliário escolar, 

para atendimento da Unidade de Educação Infantil, modelo 

Proinfância tipo B, localizado no Bairro Cidade Nova em Almenara – 

MG, nas condições estabelecidas no Termo de Referencia 

e proposta da contratada. 

VALOR O valor total deste contrato é de R$ xxxxx (xxxxxxxxxx). 

PROC. LICITATÓRIO Pregão Presencial No 031/2018 

DATA DO CONTRATO Xxxxxxxxxxx 

DA QUALIFICAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de contrato o MUNICÍPIO DE ALMENARA-MG, 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede de sua Prefeitura Municipal à 

Praça Dr. Hélio Guimarães Rocha, 27 - Centro, CNPJ 18.349.894/0001-95, neste ato 

representada pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Ademir Costa Gobira, brasileiro, 

solteiro, portador do CPF noxxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado nesta cidade, de 

agora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ-MF xxxxxxxxxx, com sua sede na cidade de 

xxxxxxxxxx, à Rua xxxxxxxxxx, noxxx – bairro xxxxxxxxxx, neste ato representada 

pelo senhor xxxxxxxxxxx, (nacionalidade) xxxxxxxxxx, (est. civil) xxxxxxxxxx, 

(profissão) xxxxxxxxxx, portador da CI noxxxxxxxxxx , expedida pela SSP/xxxxx e do 

CPF/MF noxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade de xxxxxxxxxxxx, à 

Rua xxxxxxxxxxx, noxxxxx - (bairro) xxxxxxxxxxxxxxxxx, de agora em diante 
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denominado CONTRATADO, de acordo com  o procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial no 031/2018 e em conformidade com os dispositivos 

da Lei Federal no 8.666/93, têm entre si, justo e contratado o presente Contrato, 

obedecendo as cláusulas e condições abaixo especificadas:  

1a – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente a aquisição de mobiliário escolar, para atendimento da 

Unidade de Educação Infantil, modelo Proinfância tipo B, localizado no Bairro Cidade Nova em 

Almenara – MG, nas condições estabelecidas no Termo de Referencia e proposta da 

contratada. 

2a – DA VIGENCIA DO CONTRATO  

1- O presente Contrato terá validade até 31 dezembro do ano corrente, a contar a 

partir da data de assinatura. 

3a – DO VALOR TOTAL DESTE CONTRATO 

O valor total estimado do contrato é de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01      

02      

TOTAL   

 

4a – DO PAGAMENTO 

4.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos equipamentos 

entregues, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

4.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 
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prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no ato da entrega da 

mercadoria, contado da data final do período de adimplemento da parcela da 

contratação a que aquela se referir. 

4.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada em relação aos materiais efetivamente fornecidos. 

4.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

4.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

4.7 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sites dos 

órgãos pertinentes para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 

no edital.  

4.8 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 

sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

4.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

4.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  
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4.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação.   

4.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

4.13 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5 ª DO PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS 

5.1 - O objeto esta licitação será fornecido parceladamente de acordo com a 

necessidade da Prefeitura Municipal de Almenara, e deverá ser entregue em até 10 

(dez) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento ou 

instrumento equivalente. 

5.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser substituídos de imediato, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

6a – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das dotações 

orçamentárias do Município, especificamente: 

DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

05001.1236500143.019. 
44905200000 – F 141 

Investimentos p/ Ensino Infantil - 
Equipamentos e Material Permanente 

 

7a – DO PROCEDIMENTO AUTORIZADOR DESTE CONTRATO 

Este Contrato foi autorizado pelo procedimento licitatório, Pregão Presencial no 

031/2018. 

8a – DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DO CONTRATADO 

São obrigações do CONTRATADO: 
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8.1- Efetuar a entrega do objeto contratado, enquanto vigorar o contrato, no prazo 

determinado e condições estabelecidas no edital mantendo compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas. 

8.2-Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus 

empregados ou prepostos á CONTRATANTE ou ainda a terceiros em decorrência da 

prestação dos serviços; 

8.3- Arcar com todas as despesas relativas a execução do objeto, incluídos aí: frete, 

encargos sociais, trabalhistas e fiscais e outros inerentes à comercialização; 

8.4- Atender as ordens de serviços expedidas pela Secretaria Municipal, assumindo 

inteiramente as responsabilidades sobre o mesmo; 

8.5- Responder perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos 

assumidos ou gerados, em razão da prestação dos serviços; 

8.6- Responsabilizar-se pela qualidade do equipamento  oferecido atentando para as 

especificações técnicas exigíveis; 

8.7- Observar rigorosamente as normas de segurança do trabalho; 

8.8- Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessárias; 

8.9-Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, 

objeto da presente licitação. 

09a – DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DO CONTRATANTE 

9.1 - É obrigação do CONTRATANTE efetuar o respectivo pagamento na forma e 

condições avençadas, e inspecionar os serviços através dos devidos Departamentos. 

9.2 – Emitir as ordens de compra com a devida antecedência e clareza  

10 – DA FISCALIZAÇÃO 

1 – Fica desde já garantida ao CONTRATANTE a prerrogativa de acompanhar e 

fiscalizar a execução deste Contrato (art. 58, III c/c art. 67 da Lei 8.666/93). 

2 – No exercício da fiscalização o CONTRATANTE terá acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

do CONTRATADO. 
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3 – O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato se realizará 

por um representante do CONTRATANTE, especialmente designado para este fim 

ou por terceiros devidamente contratados. 

11 – DAS ALTERAÇÕES 

Este Contrato poderá sofrer alterações e/ou supressões que se fizerem necessárias, 

em forma de Termo Aditivo, nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93. 

12 – DA ALTERAÇÃO UNILATERAL 

O CONTRATADO reconhece a prerrogativa do CONTRATANTE em alterar 

unilateralmente este Contrato, para possibilitar a melhor adequação às finalidades do 

interesse público, nos precisos termos do art. 65, I da Lei 8.666/93. 

13 – DA RESCISÃO 

1 – O CONTRATADO declara reconhecer o direito do CONTRATANTE em rescindir 

unilateralmente o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 c/c os arts. 

58, II e 79, I da Lei 8.666/93. 

2 – O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por convenção das 

partes, nos termos do art. 79, II da Lei 8.666/93. 

3 - Em caso de inexecução, total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE 

poderá rescindi-lo administrativamente (art. 55, IX c/c art. 77 da Lei 8.666/93). 

14–DAS PENALIDADES 

14.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 

10.520, de 2002 a Contratada que, no decorrer da contratação: 

a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Cometer fraude fiscal; 

e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de 

Preços ou no Contrato. 

14.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 
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a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa: 

b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias; 

b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada 

com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o 

valor total do contrato. 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Almenara  

MG pelo prazo de até dois anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio prazo de até cinco anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

causados; 

14.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

14.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento 

de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as 

empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

14.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, 

de 1999. 

14.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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14.7 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da 

garantia, ou  ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Municipio e 

cobrados judicialmente. 

14.8 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

14.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de 

Registro de Fornecedores. 

14.10 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

14.11 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação 

estão previstas no Edital. 

15 – DA NÃO INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 – O CONTRATADO, em decorrência dos princípios da continuidade do serviço 

público e da supremacia do interesse público sobre o particular, não poderá 

interromper a execução deste Contrato. 

2 – Todavia, se o atraso no(s) pagamento(s) deste Contrato ultrapassar 90 

(noventa) dias da data do vencimento, o CONTRATADO fica autorizado a suspender 

o cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação, conforme 

determina o art. 78, XV da Lei 8.666/93. 

16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 –Este contrato é regido por estas cláusulas e pela legislação específica, entre elas 

a Lei Federal no 8.666/93. 

2 – Nos casos omissos, conflitantes ou não previstos neste Contrato serão aplicadas 

as normas e regulamentações vigentes. 

3 – Ocorrendo rescisão contratual, qualquer que seja a causa, poderá o 

CONTRATANTE convocar as demais concorrentes, obedecida a ordem de 

classificação, pelo prazo remanescente e nas mesmas condições deste Contrato. 

4 – O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução deste 

Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
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condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da Lei 

8.666/93). 

5 – É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, o recolhimento de todo e 

qualquer encargo trabalhista, previdenciário e comercial decorrente da execução 

deste Contrato, em conformidade com o art. 71 da Lei 8.666/93. 

17 – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de ALMENARA-MG para dirimir as questões 

decorrentes deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justos e contratados, na melhor forma de direito, as partes 

assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 

presença de 02 (duas) testemunhas. 

ALMENARA/MG, xx de xxxxxxxxxx de xxxx. 

 

Prefeito Municipal                                      (contratado: nome, cargo, identidade) 

Contratante 

Testemunhas: 

1-Nome: _______________________________ 

CPF:__________________________________ 

2-Nome: _______________________________ 

CPF:__________________________________  
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ANEXO VIII DO EDITAL 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 047/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2018 

 

CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº ____________, com 

sede à _______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato 

representada pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, 

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu 

Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço), a quem confere amplo poderes para, junto ao Município de Almenara - 

MG, praticar os atos necessários com vistas à participação do outorgante no 

Processo Licitatório nº. 047/2018, na Modalidade Pregão Presencial nº. 031/2018, 

usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e 

demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 

______________, ___ de _________ de _____. 

 

(Reconhecer firma) 

 

* Este documento deverá estar grampeado na parte externa do envelope de 

proposta. 
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ANEXO IX DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL  

 

Declaro, sob as penas da lei, que a Empresa ______________________________e 

seus sócios e administradores não estão incluídos no rol dos impedimentos 

estabelecidos no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e art. 85, § 6º, incisos II e III da Lei 

Orgânica do Município de Almenara, cujo dispositivo legal estabelece o seguinte: 

 

“Art. 85 - ... 

§ 6º - Fica vedado nos Poderes Executivo e Legislativo de Almenara: 

I - ... 

II – A participação em Processo Licitatório ou de Tomada de Preço, de empresa de 

propriedade ou dirigida por parente dos titulares dos Poderes Executivo e Legislativo 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, bem como 

qualquer outra forma de contratação. 

III – A participação de companheiro ou parente dos titulares dos Poderes Executivo e 

Legislativo em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, nos 

Processo de Licitação e de Tomada de Preço.” 

Assumo total e integral responsabilidade pela declaração prestada e reconheço que 

a qualquer tempo do processo em que a mesma for detectada, por quem de direito, 

ocasionará a minha desclassificação no presente certame licitatório. 

Firmo a presente para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.  

Local e Data. 

 

Firmo a presente para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.  

 

____________________, _____ de __________________ de 2018. 

 

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E CARIMBO 

 


