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EDITAL DE LICITAÇÃO  

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2018 

PROCESSO N.º 030/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

  A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, mediante pregoeira 

devidamente designada por Portaria, Sra. MARÍLIA DE OLIVEIRA MOURA , torna 

público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade PREGÃO, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO a fim de selecionar proposta 

para REGISTRO DE PREÇOS objetivando aquisição do objeto enunciado no Título I 

deste edital. 

  A abertura da sessão será às 09 horas do dia 07 maio de 2018 , 

quando serão recebidos os envelopes de documentação e proposta relativos à 

licitação e credenciados os representantes das empresas licitantes, ou caso não haja 

expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local aqui 

mencionados. 

  O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a 

Lei 10.520/02, subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/ 2014, Lei 

Municipal nº 1.235/2011 bem como os Decretos Municipais nº 040/2005 e 030/2017 e 

pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 

            Este edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem, a qualquer interessado, no Setor de Compras, situado na Praça Padre João 

Maciel Neiva, nº 15, Centro, na cidade de Santana da Vargem – MG, podendo ser 

retirado mediante requerimento onde conste o nome da Empresa, CNPJ, telefone, fax, 

e-mail e indicação da pessoa responsável, ou pelo sítio: 

www.santanadavargem.mg.gov.br. 

 

  I - DO OBJETO 

 

1.1 - Registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de uniformes e EPI's 

para a Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanit ária, conforme especificações 

constantes do Termo de Referência, Anexo I e demais disposições deste edital. 

1.1.1 – O material deverá ser entregue conforme determinação do setor solicitante no 

Município de Santana da Vargem, MG. 

1.2 É parte integrante deste edital os Anexos: 
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1.2.1 ANEXO I – Termo de Referência; 

1.2.2 ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial 

1.2.3 ANEXO III – Modelo declaração de cumprimento de requisitos de habilitação; 

1.2.4 ANEXO IV – Modelo de procuração para o credenciamento 

1.2.5 ANEXO V – Modelo de declaração que não emprega menor 

1.2.6 ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo 

1.2.7ANEXO VII – Minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

  II – DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 – Poderão participar deste pregão todas as pessoas jurídicas estabelecidas no 

País que atendam às exigências deste edital e anexos, cujo objeto social, expresso no 

contrato social ou estatuto em vigor, seja pertinente e compatível com objeto desta 

licitação, apresentando a documentação relacionada no tópico HABILITAÇÃO . 

2.2 – Além da documentação relacionada, conforme exigência do item anterior, as 

licitantes interessadas em participar do presente pregão deverão apresentar uma 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 

(conforme anexo III), sob pena de desclassificação e consequente impedimento para 

participar da sessão do referido Pregão. 

2.2.1 – A Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, referida no item 

anterior, deverá ser entregue juntamente com os documentos necessários para 

realização do Credenciamento, fora dos envelopes “Proposta” e “Documentação”.  

2.2.2 – As licitantes que se interessarem em participar do certame sem, contudo, 

credenciar representante na sessão do Pregão, deverão enviar juntamente com os 

envelopes Documentação e Proposta, à parte, a Declaração de Cumprimento dos 

Requisitos de Habilitação, conforme item 2.2 do edital.  Caso a referida Declaração 

não seja enviada juntamente com os envelopes, a interessada será desclassificada  e 

os respectivos envelopes, consequentemente, não serão abertos. 

2.2.3 – A ausência de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 

poderá ser suprida somente se o sócio ou dirigente da empresa estiver presente na 

sessão, o qual poderá firmar referida Declaração de próprio punho, assumindo a 

responsabilidade da mesma, possibilitando a participação da licitante interessada. 

2.2.4 – No caso de licitantes que sejam MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, deverá ser apresentada também na ocasião do credenciamento, 

a Certidão expedida pela Junta Comercial, sob pena de não receber o tratamento 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, destinada às ME e 
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EPP. A Certidão expedida pela Junta Comercial será considerada como válida por 90 

(noventa) dias, a partir da data de sua emissão. 

2.2.4.1 - A Certidão apresentada deverá trazer expressamente prevista em seu 

conteúdo, o enquadramento da licitante participante como ME ou EPP, sob pena de 

não ser reconhecida pelo Pregoeira como válida, para fins de aplicação da Lei 

Complementar 123/06. 

2.3 – As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste 

edital, 2 (dois) envelopes devidamente lacrados, contendo no envelope n.º 1, sua 

proposta comercial conforme solicitado no item IV deste edital, e no envelope n.º 2 a 

documentação comprobatória da habilitação solicitada no item VI deste edital, sendo 

que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ, endereço 

e telefone, os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

2.4.1 – concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

2.4.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 

suspensos, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 

Pública; 

2.4.3 – que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou 

subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição; e 

2.4.4 – estrangeiras que não funcionam no país.  

 

 III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto à pregoeira, por 

um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG 

Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

Processo licitatório nº030/2018 

Pregão Registro de Preços n.º 014/2018 

 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG 

Envelope nº 2 “DOCUMENTAÇÃO” 

Processo licitatório nº 030/2018 

Pregão Registro de Preços n.º 014/2018 
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devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de 

identidade ou outro documento equivalente. 

3.2 – No horário previsto, os interessados e seus representantes deverão estar 

devidamente credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento 

particular com firma reconhecida, com poderes específicos para formular ofertas e 

lances de preços, interpor recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome do proponente, além de cópia autenticada do Estatuto ou Contrato 

Social, que demonstre os poderes que detém o outorgante; e sendo sócio, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 

direitos de assumir obrigações decorrentes de tal investidura. 

3.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante por proponente, sendo permitido 

apenas uma representação por licitante. 

3.4 – Após o credenciamento dos participantes a pregoeira declarará aberta a sessão 

e não mais serão aceitos novos participantes no certame; A pregoeira receberá dos 

licitantes presentes a DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação, conforme Anexo III, a Certidão comprovando ser MICRO 

EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme disposto no subitem 2.2.4 

deste edital, e os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL e DOCUMENTAÇÃO. 

 

 IV – PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº1 

 

4.1 – A proposta deverá conter a razão social do licitante, o endereço completo, 

número de inscrição no CNPJ, o número do telefone e e-mail, atendendo, 

obrigatoriamente, aos seguintes requisitos: 

a) A “Proposta” deverá estar digitada em arquivo digital que será fornecido pelo setor 

de licitações após solicitação via e-mail no seguinte endereço 

compras@santanadavargem.mg.gov.br, com cópia em mídia digital (CD ou pendrive) 

que ficará retido  e será anexado ao processo licitatório e também  digitada e 

impressa em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, 

assinada a última folha e rubricada as demais, sob pena de desclassificação ; 

b) número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório; 

c) descrição completa e detalhada dos itens cotados, contendo seu número, 

quantidade e especificações, não serão aceitas as Propostas em que a descrição 

apenas informar “CONFORME EDITAL”, ou estiver divergente da constante no edital, 

sendo imediatamente desclassificadas tais propostas.  

d) marca dos produtos cotados; 
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e) preço unitário e total dos itens cotados, sem conter alternativas de preço ou 

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Os 

preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país, com no 

máximo 2 (duas) casas decimais; 

f) DECLARAÇÃO expressa de que os preços propostos são definitivos e neles 

estarem incluídos todos os gastos ou despesas com transporte, frete, embalagens, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguro, etc. bem como 

quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes ou que venham a incidir sobre 

o objeto desta licitação; 

g) prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a 

contar da data de sua apresentação; 

h) prazo de entrega do objeto, que não poderá ser superior ao estipulado no Título 

XIV.  

4.1.1 – A licitante poderá acrescentar em sua proposta o nome e a qualificação do 

preposto autorizado a firmar contrato (nome completo, endereço, CPF, carteira de 

identidade, estado civil, nacionalidade e profissão), informando ainda qual o 

instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social 

ou Procuração).  

4.2 – A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito à 

pregoeira, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

4.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.4 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste 

será interpretada como não existente ou já incluídas nos preços, não podendo a 

licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.  

4.5 – Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à 

execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem, tais como fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários. 

4.6 – A pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes 

falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

 

  V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

5.1 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO 

UNITÁRIO DO ITEM. 
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5.2 – Às proponentes licitantes que apresentarem a proposta de menor preço do item 

e às licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento) superior àquela, ou 

ainda, não havendo pelo menos 3 (três) proponentes com ofertas nas condições 

definidas anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), 

será dada a oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de 

valores distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta. 

5.2.1 – Ficará a critério da pregoeira classificar todas as propostas, independente do 

previsto item 5.2, visando quando necessário maior competitividade. 

5.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constantes neste edital. 

5.4 – Após este ato será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 

exclusivamente pelo critério de menor preço do item. 

5.5 – A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado 

pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a 

respeito. 

5.6 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 

habilitatórias pela licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem 

como documentação apresentada na própria sessão. 

5.7 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 

proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pela pregoeira. 

5.8 – Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências 

editalícias, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo a 

respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto definido neste 

edital. 

5.9 – Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem as disposições contidas neste edital; 

b) apresentarem preço superestimado, incompatível com os preços de mercado; 

c) contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou 

defeito de linguagem desde que sejam capazes de dificultar o julgamento; 

5.10 – Lavrar-se-á ata circunstanciada da reunião, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela 

pregoeira e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar ainda as 

assinaturas da equipe de apoio.  

5.11 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 

estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada. 

5.12 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
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impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

5.13 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 

edital. 

5.14 – A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada 

pelo pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das 

propostas. 

5.15 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação. 

 

  VI – DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE Nº2 

 

6.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos: 

6.1.1 – Referente à Habilitação Jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias e, no caso sociedade por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 

caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;  

6.1.2 – Referente à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Município; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Estado; 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto 
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Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

g) declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, assinada 

pelo representante legal do licitante, conforme Anexo V; 

6.1.3 – Referente à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

6.1.4 – Referente à Qualificação técnica: 

a) Atestado de capacidade técnica emitida por empresa pública ou privada 

comprovando aptidão do fornecedor nos termos do objeto licitado 

6.2 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do 

licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, 

devendo ser observado o seguinte:  

a.  se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do 

CNPJ da matriz; 

b. se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ 

da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e a Certidão 

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa, que são válidos 

tanto para a matriz quanto para as filiais; 

c. se o licitante for a matriz e o executor do contrato a filial, os documentos deverão 

ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, com 

exceção das certidões previstas na alínea “b” deste item; 

d. a Certidão de Regularidade do FGTS poderá ser apresentada tanto da matriz 

quanto da filial, já que a regularidade da filial está condicionada à regularidade da 

matriz e dos demais estabelecimentos. 

6.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 6.1.1 deste Título não precisarão 

constar do envelope n.º 02 – DOCUMENTAÇÃO, se tiverem sido apresentados para 

fins de credenciamento no início da sessão deste Pregão. 

6.3 – Será exigida a apresentação de declaração da não ocorrência de fato impeditiva 

à sua habilitação, após emissão do CRC, no caso de apresentação de CRC e desde 

que este tenha sido emitido por outro órgão ou entidade pública. 

6.4 – O CRC – Certificado de Registro Cadastral  do Município de Santana da 

Vargem substituirá todos os documentos relacionados neste Título, com exceção dos 

relacionados na alínea “g” do subitem 6.1.2 e 6.1.4. 

6.5 – O CRC – Certificado de Registro Cadastral  emitido por outro órgão ou 

entidade pública substituirá apenas os documentos relacionados neste Título no 

subitem 6.1.1. 
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6.6 – A micro empresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar no envelope 

Documentação todos os documentos previstos no item 6.1 do presente edital. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, documentos 

relacionados nas alíneas “a” a “e” do subitem 6.1.2, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

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

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

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

efeito de certidão negativa”, conforme §º 1º do art. 43, da Lei Complementar 123/06, 

alterada pela Lei Complementar 147/2014. 

6.7 – Todos os documentos apresentados deverão ser em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão da 

Imprensa Oficial, ou, ainda, por cópias simples, não autenticadas, desde que sejam os 

originais apresentados para confronto com as cópias simples e autenticação pela 

pregoeira ou equipe de apoio. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam 

condições de leitura das informações nela contidas. 

6.8 – Os documentos apresentados para fins de habilitação que não contiverem prazo 

de validade serão considerados como válidos por 90 (noventa) dias.  

6.9 – A falta de quaisquer dos documentos acima, ou apresentação dos mesmos, em 

desacordo com o presente Edital, ou com o prazo vencido na data da abertura do 

envelope Habilitação, implicará na inabilitação do licitante, com exceção no disposto 

no item 6.6. 

 

 VII – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

7.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão. Qualquer impugnação ao Edital do referido Pregão deverá ser 

protocolada no prazo legal, não sendo admitida impugnação via fac-simile, e-mai l 

ou por qualquer outro meio eletrônico .  

7.1.1 – Caberá à pregoeira decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas. 

7.1.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame. 

 

  VIII – DOS RECURSOS 
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8.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos.  

8.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em 

decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pela pregoeira à vencedora. 

8.3 – Qualquer recurso de impugnação contra a decisão da pregoeira terá efeito 

suspensivo. 

8.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

8.4.4 – Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser protocolados no 

prazo legal, não sendo admitidos recursos via fac-simile, e-mail  ou por qualquer 

outro meio eletrônico .  

8.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 

setor de Compras da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, localizada na Praça 

Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro – Santana da Vargem– MG. Qualquer cópia 

de documento pertinente ao processo só será forneci da mediante requerimento 

protocolado e devidamente deferido pela Autoridade Competente. 

 

  IX – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLAÇÃO 

 

9.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

9.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

  X – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1 – Homologada a presente licitação, a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

lavrará documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com os preços das 

propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, antecedente ao 
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contrato de fornecimento destinado a subsidiar o Sistema de Controle de Registro de 

Preços, o qual terá validade por até 1 (um) ano, a contar de sua lavratura. 

10.2 – A Ata de Registro de Preços será lavrada em uma via devendo uma ser juntada 

ao processo que lhe deu origem. 

10.3 - Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, havendo necessidade de 

adquirir o objeto, a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem convocará a empresa 

cujos preços foram registrados para firmar Contrato, retirar a respectiva nota de 

empenho, autorização de compra ou documento equivalente, durante o período de 

validade da mesma, ou enquanto houver quantitativo. 

10.4 – Se a licitante vencedora não comparecer no setor de compras da Prefeitura 

Municipal de Santana da Vargem, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, após 

regularmente convocada para assinatura da Ata de Registro de Preços ou do 

respectivo contrato ou documento equivalente, ou ainda, não apresente a 

documentação exigida, a mesma será desclassificada, podendo a Prefeitura Municipal 

de Santana da Vargem convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro colocado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a licitação, 

independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora. 

10.4.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado aceito pela Administração. 

10.4.2 – Para assinatura da ata de registro de preços a licitante vencedora deverá 

obrigatoriamente fazer-se representar pelo responsável pela empresa ou por pessoa 

devidamente munida de Procuração que lhe conceda poderes para tanto. 

10.5 – O instrumento de contrato decorrente da Ata de Registro de Preços poderá ser 

substituído por documento equivalente, consoante previsão constante no art. 62 da Lei 

8.666/93. 

10.6 – A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da 

Administração direta, “Executivo e Legislativo do Município de Santana da Vargem, 

MG”. 

 

XI – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

11.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com 

vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 

65, II “d” da Lei 8.666/93, observado o prazo de validade da proposta. 
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11.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da 

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências 

incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

Contrato. 

 

XII – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGIS TRADOS 

 

12.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

12.1.1 – O realinhamento dos preços, quando da elevação dos custos deverá ser 

apresentado a seguinte documentação; 

a- Solicitação com explanação da elevação de custos, devidamente subscrita pelo 

sócio gerente; 

b- Comprovante fiscal que demonstre o valor de aquisição do produto utilizado para 

efetivação da proposta no certame; 

c- Comprovante fiscal que demonstre a elevação dos custos do produto, quando da 

solicitação do realinhamento; 

12.1.2 O simples protocolo da solicitação não garante o realinhamento dos preços, 

sendo reservado ao Município até 7 ( sete ) dias úteis para análise da documentação. 

12.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

12.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

12.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

12.4.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

12.4.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

12.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

12.6 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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12.6.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

12.6.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

12.6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

12.6.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

12.7 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 11.6.1, 11.6.2 e 

12.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

12.8 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

12.8.1 - por razão de interesse público; ou 

12.8.2 - a pedido do fornecedor. 

 

  XIII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da 

dotação orçamentária do exercício financeiro do exercício de 2018 descrita abaixo: 

0701.10.0301.1003.0024 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁÚDE – FMS 

 

  XIV - FISCALIZAÇÃO 

 

14.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, através de representante, 

exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e as deficiências 

verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, 

objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

14.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana 

da Vargem em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da 

licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato. 

 

  XV – DA ENTREGA 

 

15.1 - O presente objeto deverá ser efetuado em conformidade com a AUTORIZAÇÃO 

DE FORNECIMENTO (AF), sendo que a quantidade a ser entregue em cada parcela 
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será observada conforme conveniência das Secretaria Municipal solicitante, 

independente de quantidade mínima estabelecida pela empresa licitante. 

15.2 – O prazo de entrega dos serviços é 05 (cinco)  dias ÚTEIS a contar do envio 

da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF).  

15.3 - O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da licitante vencedora 

pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou 

em parte, o serviço contratado, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

15.4 - A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG reserva-se no direito de não 

receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, 

podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

15.5 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 (doze) meses, a contar 

da assinatura, sendo que as contratações serão efetivadas dentro do período de 

vigência da mesma. 

 

  XVI - PAGAMENTO 

 

16.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, feitos por crédito em conta 

bancária (preferencialmente no Banco do Brasil), ou boleto no prazo de até 30 (trinta) 

dias, de cada mês subsequente, contados a partir da entrega das requisições de 

abastecimento emitida, ou recebimento das demais mercadorias.  

16.1.1 – Ao final de cada mês, a CONTRATADA encaminhará para Secretaria 

correspondente, as cópias das autorizações de abastecimento, os comprovantes de 

abastecimento e a nota fiscal correspondente. 

16.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a CONTRATADA 

deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem 

legível em nome da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem- MG, CNPJ nº 

18.245.183/0001-70, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a 

respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração 

apurada. 

16.3 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, 

diretamente ao representante da CONTRATANTE , que somente atestará a entrega 

das mercadorias e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, 

pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

16.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA pelo representante da 
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CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

16.5 – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte 

procedimento: 

I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e 

II – se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do objeto, 

responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE , ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

16.6 – Antes de cada pagamento à Contratada será realizada consulta para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

16.7 - Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada 

sua advertência, por escrito, para que, regularize sua situação ou apresente sua 

defesa.  

16.8 - 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.   

16.9 - 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.  

16.20 - 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.   

16.21 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

16.22 - 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. 

16.23 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, será adotado a variação do IGP-M 

(Índice Geral de Preços do Mercado - FGV), como índice para apuração da 

compensação financeira, cujo período será entre a data do vencimento e o efetivo 
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adimplemento da parcela.  

 

  XVII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1 – Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

17.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3. fraudar na execução do contrato; 

17.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.5. cometer fraude fiscal; 

17.1.6. não mantiver a proposta. 

17.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

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

sanções: 

17.2.1 – advertência: 

17.2.2 – multa de: 

a) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou da ata 

de registro de preços, pela recusa em assiná-lo, apresentar o comprovante da 

prestação de garantia contratual e retirar a nota de empenho, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas após regularmente convocada; 

b) 0,3% (três décimos por cento) por dia, sobre o valor correspondente à parcela não 

entregue, em face do descumprimento dos prazos previstos para a entrega, parcelada 

ou total, dos bens e materiais adquiridos, limitado a 30 (trinta) dias; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou sobre o valor correspondente à parte da 

obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução total ou parcial da 

obrigação, depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso. 

17.2.3 – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, pelo prazo de até cinco 

anos; 

17.2.4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

17.3 – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente 

descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência 

ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 

administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado 
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judicialmente; 

17.4 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da 

aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da 

licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.  

17.4 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante 

vencedora o contraditório e a ampla defesa. 

 

  XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem poderá cancelar de pleno direito 

a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como 

rescindir o respectivo contrato, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial desde que motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o 

contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 

comprometam sua capacidade econômico-financeira; 

b) for envolvida em escândalo público e notório; 

c) quebrar o sigilo profissional; 

d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público 

e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições 

estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem; 

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal 

que a autorize. 

18.2 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem poderá, por despacho 

fundamentado da pregoeira até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer 

licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de 

reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer 

fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da 

licitante. 

18.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante 

parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado. 

18.3.1 – A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do 

disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93. 

18.4 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas 

no momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão 
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registradas em ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações 

impertinentes ao certame. 

18.5 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos 

preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional 

aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação. 

18.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-

fé, a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem comunicará os fatos verificados ao 

Ministério Público para as providências cabíveis. 

18.7 – É facultado à pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar 

no ato da sessão pública. 

18.8 – Toda comunicação pela Administração se dará por e-mail, fax ou publicação na 

imprensa oficial. 

18.9 - As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de 

Três Pontas – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.10 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 

18.11 – Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da 

legislação regedora vigente. 

 

XIX – DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECI MENTOS 

 

19.1 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente edital, deverá ser encaminhado por escrito à pregoeira, no 

setor de compras, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, no horário 

compreendido das 08:00 (oito) às 16:30 (dezesseis e trinta) horas.  

 

Santana da Vargem, 11 de abril de 2018. 

 

 

 

MARÍLIA DE OLIVEIRA MOURA 

PREGOEIRA 
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  ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  014/2018 

PROCESSO N.° 030/2018 

1 - LICITAÇÃO/ MODALIDADE:  Pregão Presencial.  

2 - REGIME DE EXECUÇÃO:  MENOR PREÇO POR ITEM. 

3 - OBJETO: Aquisição de uniformes e EPI's para a Vigilância Epidemiológica e 

Vigilância Sanitária. 

4 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS: 

Item QTD Unidade  Código Descrição 

0001         
8,0000 PR 000017137 

BOTINA Nº 40 com no mínimo as seguintes 
especificações: cabedal e dorso de couro 
curtido ao cromo, estampa relax, 
fechametno do cano sistema de calce rápido 
com elásticos laterais, forro da gáspea em 
não tecido, forro do cano em poliéster cinza 
dublado com manta linhas em costura 
simples, dúplas e quádruplas, bico de 
plástico para conformação, contraforte e 
material resinado termoconformado, 
palmilha de montagem sintética não tecido, 
costurada sistema strobel. Palmilha de 
conforto EVA, antimicróbio. Solado com 
duas camadas de poliuretano (PU), 
expandindo bidensidade, injetado 
diretamento no cabedal, sendo a primeira 
camada (entressola) mais macia e leve 
proporcionando maior conforto e a segunda 
camada mais resistente a objetos cortantes, 
perfurantes e a abrasão, soladocom 
estabilizador (para lamas), sistema 
antipronação, canais de escoamento 
espaçados, ranhuras de aderência a região 
frontal e traseira de desenho, plantar 
rebaixado com sistema shock absorber.  
APRESENTAR AMOSTRA 
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0002         
4,0000 PR 000017138 

BOTINA Nº 41 com no mínimo as seguintes 
especificações: cabedal e dorso de couro 
curtido ao cromo, estampa relax, 
fechametno do cano sistema de calce rápido 
com elásticos laterais, forro da gáspea em 
não tecido, forro do cano em poliéster cinza 
dublado com manta linhas em costura 
simples, dúplas e quádruplas, bico de 
plástico para conformação, contraforte e 
material resinado termoconformado, 
palmilha de montagem sintética não tecido, 
costurada sistema strobel. Palmilha de 
conforto EVA, antimicróbio. Solado com 
duas camadas de poliuretano (PU), 
expandindo bidensidade, injetado 
diretamento no cabedal, sendo a primeira 
camada (entressola) mais macia e leve 
proporcionando maior conforto e a segunda 
camada mais resistente a objetos cortantes, 
perfurantes e a abrasão, soladocom 
estabilizador (para lamas), sistema 
antipronação, canais de escoamento 
espaçados, ranhuras de aderência a região 
frontal e traseira de desenho, plantar 
rebaixado com sistema shock absorber.  
APRESENTAR AMOSTRA 

0003        
30,0000 PR 000018788 

BOTINAS Nº36 AO Nº 44 com no mínimo as 
seguintes especificações: cabedal e dorso 
de couro curtido ao cromo, estampa relax, 
fechametno do cano sistema de calce rápido 
com elásticos laterais, forro da gáspea em 
não tecido, forro do cano em poliéster cinza 
dublado com manta linhas em costura 
simples, dúplas e quádruplas, bico de 
plástico para conformação, contraforte e 
material resinado termoconformado, 
palmilha de montagem sintética não tecido, 
costurada sistema strobel. Palmilha de 
conforto EVA, antimicróbio. Solado com 
duas camadas de poliuretano (PU), 
expandindo bidensidade, injetado 
diretamento no cabedal, sendo a primeira 
camada (entressola) mais macia e leve 
proporcionando maior conforto e a segunda 
camada mais resistente a objetos cortantes, 
perfurantes e a abrasão, soladocom 
estabilizador (para lamas), sistema 
antipronação, canais de escoamento 
espaçados, ranhuras de aderência a região 
frontal e traseira de desenho, plantar 
rebaixado com sistema shock absorber. 
APRESENTAR AMOSTRA 
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0004        
6,0000 UN 000003980 

CALCA DE BRIM CAQUI Nº38 calça 
unissex de brim tamanho 38 na cor caqui. 
Composição 100% algodão, modelo básico 
tadicional com modelagem moderna, com 
zíper frontal e botão para fechamento, 
passante para cintos, bolsos dianteiros e 
traseiros.  
APRESENTAR AMOSTRA 

0005         
6,0000 UN 000021583 

CALÇA DE BRIM calça unissex de brim 
tamanho 36 na cor caqui. Composição 
100% algodão, modelo básico tadicional 
com modelagem moderna, com zíper frontal 
e botão para fechamento, passante para 
cintos, bolsos dianteiros e traseiros.  
APRESENTAR AMOSTRA 

0006         
6,0000 UN 000003741 

CALÇA DE BRIM Nº 40 calça unissex de 
brim tamanho 40 na cor caqui. Composição 
100% algodão, modelo básico tadicional 
com modelagem moderna, com zíper frontal 
e botão para fechamento, passante para 
cintos, bolsos dianteiros e traseiros.  
APRESENTAR AMOSTRA 

0007         
6,0000 UN 000024176 

CALÇA DE BRIM Nº 46 calça unissex de 
brim tamanho 46 na cor caqui. Composição 
100% algodão, modelo básico tadicional 
com modelagem moderna, com zíper frontal 
e botão para fechamento, passante para 
cintos, bolsos dianteiros e traseiros.  
APRESENTAR AMOSTRA 

0008         
4,0000 UN 000024172 

CALÇA MASCULINA JEANS Nº 42 na cor 
azul. Composição 100% algodão. Modelo 
básico tradicional com modelagem moderna, 
com zíper frontal e botão para fechamento, 
passante para cintos, bolsos dianteiros e 
traseiro. 
APRESENTAR AMOSTRA 

0009         
4,0000 UN 000024173 

CALÇA MASCULINA JEANS Nº 44 na cor 
azul. Composição 100% algodão. Modelo 
básico tradicional com modelagem moderna, 
com zíper frontal e botão para fechamento, 
passante para cintos, bolsos dianteiros e 
traseiro.APRESENTAR AMOSTRA 

0010         
4,0000 UN 000024174 

CALÇA MASCULINA JEANS Nº 46 na cor 
azul. Composição 100% algodão. Modelo 
básico tradicional com modelagem moderna, 
com zíper frontal e botão para fechamento, 
passante para cintos, bolsos dianteiros e 
traseiro. 
APRESENTAR AMOSTRA 
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0011         
6,0000 UN 000019508 

CAMISETA GOLA POLO COM BOLSO - 
TAMANHO G camisteta unissex, gola polo, 
manga curta, em tecido malha 100% 
algodão com botões na entrada da gola 
(típico deste modelo em confecção), sem 
detalhes, com aplicação no bolso do lado 
esquerdo o brasão do município e nas 
costas a denominação do setor "Vigilância 
Sanitária" escrito em preto. Camiseta na cor 
verde claro, gola na cor branca.  
APRESENTAR AMOSTRA 

0012        
12,0000 UN 000019507 

CAMISETA GOLA POLO COM BOLSO - 
TAMANHO M camisteta unissex, gola polo, 
manga curta, em tecido malha 100% 
algodão com botões na entrada da gola 
(típico deste modelo em confecção), sem 
detalhes, com aplicação no bolso do lado 
esquerdo o brasão do município e nas 
costas a denominação do setor "Vigilância 
Sanitária" escrito em preto. Camiseta na cor 
verde claro, gola na cor branca.  
APRESENTAR AMOSTRA 

0013      
40,0000 UN 000001500 

CAMISETA TAMANHO G camisteta gola 
polo, manga longa, em tecido malha 100% 
algodão com botões na entrada da gola 
(típico deste modelo em confecção), sem 
detalhes, com aplicação no bolso do lado 
esquerdo o brasão do município e nas 
costas a denominação do setor "Vigilância 
Epidemiológica" escrito em preto. Camiseta 
na cor branca, gola na cor branca. Nas 
costas na cor preta escrito "Agente de 
endemias". 
APRESENTAR AMOSTRA 

0014         
8,0000 UN 000001502 

CAMISETA TAMANHO P camisteta gola 
polo, manga longa, em tecido malha 100% 
algodão com botões na entrada da gola 
(típico deste modelo em confecção), sem 
detalhes, com aplicação no bolso do lado 
esquerdo o brasão do município e nas 
costas a denominação do setor "Vigilância 
Epidemiológica" escrito em preto. Camiseta 
na cor branca, gola na cor branca. Nas 
costas na cor preta escrito "Agente de 
endemias". 
APRESENTAR AMOSTRA 
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0015         
8,0000 UN 000015663 

CAMISETA UNISSEX, P camisteta gola 
polo, manga curta, em tecido malha 100% 
algodão com botões na entrada da gola 
(típico deste modelo em confecção), sem 
detalhes, com aplicação no bolso do lado 
esquerdo o brasão do município e nas 
costas a denominação do setor "Vigilância 
Epidemiológica" escrito em preto. Camiseta 
na cor branca, gola na cor branca. Nas 
costas na cor preta escrito "Agente de 
endemias".APRESENTAR AMOSTRA 

0016        
40,0000 UN 000015665 

CAMISETA, UNISSEX ,G camisteta gola 
polo, manga curta, em tecido malha 100% 
algodão com botões na entrada da gola 
(típico deste modelo em confecção), sem 
detalhes, com aplicação no bolso do lado 
esquerdo o brasão do município e nas 
costas a denominação do setor "Vigilância 
Epidemiológica" escrito em preto. Camiseta 
na cor branca, gola na cor branca. Nas 
costas na cor preta escrito "Agente de 
endemias". 
APRESENTAR AMOSTRA 

 

5 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA  

O desembolso se fará mediante a rubrica das dotações orçamentárias: 

0701.10.0301.1003.0024 33903000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

6 - PRAZO CONTRATUAL  

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses a contar da 

data de assinatura da referida ata. 

7 - PAGAMENTO 

O pagamento ficará condicionado à entrega total dos produtos e será efetuado 

mediante apresentação das notas fiscais emitidas pela Contratada, após a inspeção 

dos materiais pelo setor competente. 

8 – JUSTIFICATIVA 

A presente aquisição trata-se das necessidades de padronização nos uniformes dos 

servidores Fiscais da Vigilância Sanitária e Agentes de Combates de Endemias. Com 

a padronização e uniformização dos servidores, serão muito mais fáceis os munícipes 

identificar o servidor só pela cor do uniforme. Vale ressaltar que a aquisição destes 

itens faz-se necessária para sanar e melhorar, ainda mais, a qualidade dos serviços 

ofertados ao cidadão, humanizando assim o Setor Saúde deste município; e a 

utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a prevenção aos 

acidentes de trabalho, a fim de garantir a segurança e a saúde dos funcionários 

públicos. 
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9 – VALOR ESTIMADO 

O valor estimado para contratação, conforme pesquisa de mercado anexa aos autos, 

R$ 9.723,50 (nove mil, setecentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos). 

                                

 

MARÍLIA DE OLIVEIRA MOURA 

PREGOEIRA
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ANEXO II 

 

(PREFERENCIALMENTE PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ/MF Nº XX.XXX.XXX/SSSS-SS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº XXXXXXXXXXXX OU MUNICIPAL Nº XXXXXXXXXXXX 

TELEFONE: ....................... – FAX: .......... ................ – E-MAIL: ........................ ......................  

BANCO ................. AGÊNCIA ................... ....... CONTA-CORRENTE ..................................... 

Item QTD Unidade  Código Descrição Marca Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

0001         8,0000 PR 000017137 

BOTINA Nº 40 com no mínimo as seguintes especificações: cabedal 
e dorso de couro curtido ao cromo, estampa relax, fechametno do 
cano sistema de calce rápido com elásticos laterais, forro da gáspea 
em não tecido, forro do cano em poliéster cinza dublado com manta 
linhas em costura simples, dúplas e quádruplas, bico de plástico para 
conformação, contraforte e material resinado termoconformado, 
palmilha de montagem sintética não tecido, costurada sistema 
strobel. Palmilha de conforto EVA, antimicróbio. Solado com duas 
camadas de poliuretano (PU), expandindo bidensidade, injetado 
diretamento no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais 
macia e leve proporcionando maior conforto e a segunda camada 
mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão, 
soladocom estabilizador (para lamas), sistema antipronação, canais 
de escoamento espaçados, ranhuras de aderência a região frontal e 
traseira de desenho, plantar rebaixado com sistema shock absorber.  
APRESENTAR AMOSTRA 

  
R$0,000

0 
R$0,00 
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0002         4,0000 PR 000017138 

BOTINA Nº 41 com no mínimo as seguintes especificações: cabedal 
e dorso de couro curtido ao cromo, estampa relax, fechametno do 
cano sistema de calce rápido com elásticos laterais, forro da gáspea 
em não tecido, forro do cano em poliéster cinza dublado com manta 
linhas em costura simples, dúplas e quádruplas, bico de plástico para 
conformação, contraforte e material resinado termoconformado, 
palmilha de montagem sintética não tecido, costurada sistema 
strobel. Palmilha de conforto EVA, antimicróbio. Solado com duas 
camadas de poliuretano (PU), expandindo bidensidade, injetado 
diretamento no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais 
macia e leve proporcionando maior conforto e a segunda camada 
mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão, 
soladocom estabilizador (para lamas), sistema antipronação, canais 
de escoamento espaçados, ranhuras de aderência a região frontal e 
traseira de desenho, plantar rebaixado com sistema shock absorber. 
APRESENTAR AMOSTRA 

  
R$0,000

0 
R$0,00 

0003        30,0000 PR 000018788 

BOTINAS Nº36 AO Nº 44 com no mínimo as seguintes 
especificações: cabedal e dorso de couro curtido ao cromo, estampa 
relax, fechametno do cano sistema de calce rápido com elásticos 
laterais, forro da gáspea em não tecido, forro do cano em poliéster 
cinza dublado com manta linhas em costura simples, dúplas e 
quádruplas, bico de plástico para conformação, contraforte e material 
resinado termoconformado, palmilha de montagem sintética não 
tecido, costurada sistema strobel. Palmilha de conforto EVA, 
antimicróbio. Solado com duas camadas de poliuretano (PU), 
expandindo bidensidade, injetado diretamento no cabedal, sendo a 
primeira camada (entressola) mais macia e leve proporcionando 
maior conforto e a segunda camada mais resistente a objetos 
cortantes, perfurantes e a abrasão, soladocom estabilizador (para 
lamas), sistema antipronação, canais de escoamento espaçados, 
ranhuras de aderência a região frontal e traseira de desenho, plantar 
rebaixado com sistema shock absorber. APRESENTAR AMOSTRA 

  
R$0,000

0 
R$0,00 

0004         6,0000 UN 000003980 

CALCA DE BRIM CAQUI Nº38 calça unissex de brim tamanho 38 na 
cor caqui. Composição 100% algodão, modelo básico tadicional com 
modelagem moderna, com zíper frontal e botão para fechamento, 
passante para cintos, bolsos dianteiros e traseiros.  
APRESENTAR AMOSTRA 

  
R$0,000

0 
R$0,00 
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0005         6,0000 UN 000021583 

CALÇA DE BRIM calça unissex de brim tamanho 36 na cor caqui. 
Composição 100% algodão, modelo básico tadicional com 
modelagem moderna, com zíper frontal e botão para fechamento, 
passante para cintos, bolsos dianteiros e traseiros.  
APRESENTAR AMOSTRA 

  R$0,000
0 

R$0,00 

0006         6,0000 UN 000003741 

CALÇA DE BRIM Nº 40 calça unissex de brim tamanho 40 na cor 
caqui. Composição 100% algodão, modelo básico tadicional com 
modelagem moderna, com zíper frontal e botão para fechamento, 
passante para cintos, bolsos dianteiros e traseiros. APRESENTAR 
AMOSTRA 

  
R$0,000

0 
R$0,00 

0007         6,0000 UN 000024176 

CALÇA DE BRIM Nº 46 calça unissex de brim tamanho 46 na cor 
caqui. Composição 100% algodão, modelo básico tadicional com 
modelagem moderna, com zíper frontal e botão para fechamento, 
passante para cintos, bolsos dianteiros e traseiros.  
APRESENTAR AMOSTRA 

  
R$0,000

0 
R$0,00 

0008         4,0000 UN 000024172 

CALÇA MASCULINA JEANS Nº 42 na cor azul. Composição 100% 
algodão. Modelo básico tradicional com modelagem moderna, com 
zíper frontal e botão para fechamento, passante para cintos, bolsos 
dianteiros e traseiro. 
APRESENTAR AMOSTRA 

  
R$0,000

0 
R$0,00 

0009         4,0000 UN 000024173 

CALÇA MASCULINA JEANS Nº 44 na cor azul. Composição 100% 
algodão. Modelo básico tradicional com modelagem moderna, com 
zíper frontal e botão para fechamento, passante para cintos, bolsos 
dianteiros e traseiro. 
APRESENTAR AMOSTRA 

  R$0,000
0 

R$0,00 

0010         4,0000 UN 000024174 

CALÇA MASCULINA JEANS Nº 46 na cor azul. Composição 100% 
algodão. Modelo básico tradicional com modelagem moderna, com 
zíper frontal e botão para fechamento, passante para cintos, bolsos 
dianteiros e traseiro. 
APRESENTAR AMOSTRA 

  
R$0,000

0 
R$0,00 
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0011         6,0000 UN 000019508 

CAMISETA GOLA POLO COM BOLSO - TAMANHO G camisteta 
unissex, gola polo, manga curta, em tecido malha 100% algodão com 
botões na entrada da gola (típico deste modelo em confecção), sem 
detalhes, com aplicação no bolso do lado esquerdo o brasão do 
município e nas costas a denominação do setor "Vigilância Sanitária" 
escrito em preto. Camiseta na cor verde claro, gola na cor branca. 
APRESENTAR AMOSTRA 

  
R$0,000

0 
R$0,00 

0012        12,0000 UN 000019507 

CAMISETA GOLA POLO COM BOLSO - TAMANHO M camisteta 
unissex, gola polo, manga curta, em tecido malha 100% algodão com 
botões na entrada da gola (típico deste modelo em confecção), sem 
detalhes, com aplicação no bolso do lado esquerdo o brasão do 
município e nas costas a denominação do setor "Vigilância Sanitária" 
escrito em preto. Camiseta na cor verde claro, gola na cor branca.  
APRESENTAR AMOSTRA 

  R$0,000
0 

R$0,00 

0013        40,0000 UN 000001500 

CAMISETA TAMANHO G camisteta gola polo, manga longa, em 
tecido malha 100% algodão com botões na entrada da gola (típico 
deste modelo em confecção), sem detalhes, com aplicação no bolso 
do lado esquerdo o brasão do município e nas costas a denominação 
do setor "Vigilância Epidemiológica" escrito em preto. Camiseta na 
cor branca, gola na cor branca. Nas costas na cor preta escrito 
"Agente de endemias". 
APRESENTAR AMOSTRA 

  
R$0,000

0 
R$0,00 

0014         8,0000 UN 000001502 

CAMISETA TAMANHO P camisteta gola polo, manga longa, em 
tecido malha 100% algodão com botões na entrada da gola (típico 
deste modelo em confecção), sem detalhes, com aplicação no bolso 
do lado esquerdo o brasão do município e nas costas a denominação 
do setor "Vigilância Epidemiológica" escrito em preto. Camiseta na 
cor branca, gola na cor branca. Nas costas na cor preta escrito 
"Agente de endemias".APRESENTAR AMOSTRA 

  R$0,000
0 

R$0,00 

0015         8,0000 UN 000015663 

CAMISETA UNISSEX, P camisteta gola polo, manga curta, em tecido 
malha 100% algodão com botões na entrada da gola (típico deste 
modelo em confecção), sem detalhes, com aplicação no bolso do 
lado esquerdo o brasão do município e nas costas a denominação do 
setor "Vigilância Epidemiológica" escrito em preto. Camiseta na cor 
branca, gola na cor branca. Nas costas na cor preta escrito "Agente 
de endemias". 
APRESENTAR AMOSTRA 

  
R$0,000

0 
R$0,00 
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0016        40,0000 UN 000015665 

CAMISETA, UNISSEX ,G camisteta gola polo, manga curta, em 
tecido malha 100% algodão com botões na entrada da gola (típico 
deste modelo em confecção), sem detalhes, com aplicação no bolso 
do lado esquerdo o brasão do município e nas costas a denominação 
do setor "Vigilância Epidemiológica" escrito em preto. Camiseta na 
cor branca, gola na cor branca. Nas costas na cor preta escrito 
"Agente de endemias". 
APRESENTAR AMOSTRA 

  R$0,000
0 

R$0,00 

    
TOTAL GERAL 

  
R$0,00 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a  contar da data de sua apresentação. 

DECLARO para os devidos fins legais, que nos preços  acima propostos estão incluídos todos os impostos,  taxas e encargos 

devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas  e indiretas incidentes na execução do objeto desta  licitação. 

PRAZO DE FORNECIMENTO: em conformidade com o estipu lado no Título XIV do edital. 

 

Local e Data. 

___________________________________ 

Assinatura do responsável pela empresa ou preposto 

Nome completo e qualificação 

Função (proprietário, sócio-gerente, diretor, etc.)  

CPF e RG
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  ANEXO III 

 

 

PREGÃO Nº XXX/2018 

PROCESSO Nº XXX/2018 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

A empresa 

___________________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ______________________________, declara sob as penas da Lei,que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no presente 

procedimento licitatório (Pregão nº XXX/2018 – Processo nº XXX/2018), nos termos do 

artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade 

administrativa, civil e penal.  

 

 

 

  

Local e Data 

  

 

 

 

____________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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  ANEXO IV 

 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com 

sede (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do CNPJ), nomeia e 

constitui seu bastante procurador (a) o(a) Sr. (a) (nome do representante) portador (a) 

da cédula de identidade  (nº RG),  e CPF (nº CPF), a quem confere amplos poderes 

para representar perante o Município de Santana da Vargem na Sessão de Pregão 

Presencial nº  xxxxx, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 

propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais, negociar a 

redução de preços, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO (A), enfim, praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante. 

 

 

 

__________,_____ de _______de 2018 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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  ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

Ref.: Pregão nº XXX/2018 

        Processo nº XXX/2018 

 

 

   _______________________________________, inscrito no 

CNPJ nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr. (a) _____________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº________________________ e do CPF nº 

__________________________, DECLARA , para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de 

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

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

  Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz (   ). 

 

 

 

___________________________________________ 

(data) 

 

___________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

 

 

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

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 

 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 

CNPJ:______________________________________ 

 

Ref.:PREGÃO (PRESENCIAL) N.º xxxx 

           PROCESSO N.° xxxxxxxx  

 

 

 Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para 

participar neste Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los 

quando ocorridos durante o certame. 

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 

 

 

 

__________,_____ de _______de 2018 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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  ANEXO VII 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
REF.: PREGÃO N.º: 030/2018 

          PROCESSO N.º: 014/2018 

 

VALIDADE:12 (doze) meses 

 

Aos _______ dias do mês de __________ de 2018, na sede da Prefeitura Municipal 

de Santana da Vargem, situada na Praça Padre João Maciel Neiva nº15, Centro, nos 

termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 9 de junho de 1994 e das demais normas 

legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 

PROCESSO N.º _________, realizado na modalidade PREGÃO de N.º ________, por 

deliberação da Pregoeira, Srta. Marília de Oliveira Moura, homologado pelo Prefeito 

Municipal Renato Teodoro da Silva, RESOLVE registrar os preços para a contratação 

do produto constante no Título I desta ata, a ser utilizado no Município, tendo sido o 

referido preço oferecido pela empresa vencedora da licitação, cuja proposta foi 

classificada em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas 

que se seguem. 

 

  01 – DO OBJETO 

 

01.1 – Registro de Preços para Aquisição de uniformes e EPI's para a Vigilância 

Epidemiológica e Vigilância Sanitária, devido à necessidade de padronização nos 

uniformes dos servidores Fiscais da Vigilância Sanitária e Agentes de Combates de 

Endemias. Com a padronização e uniformização dos servidores, serão muito mais 

fáceis os munícipes identificar o servidor só pela cor do uniforme. Vale ressaltar que a 

aquisição destes itens faz-se recompor para sanar e melhorar, ainda mais, a qualidade 

dos serviços ofertados ao cidadão, humanizando assim o Setor Saúde deste 

município; e a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a 

prevenção aos acidentes de trabalho, a fim de garantir a segurança e a saúde dos 

funcionários públicos, de acordo com as especificações constantes do Anexo I e 

demais disposições deste instrumento. 

 

  02 – DA EMPRESA 
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02.1 – A(s) detentora(s) da presente ata é(são)  a(s) empresa(s) 

_________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _______________, com 

sede na __________________________________________, CEP __________, na 

cidade de _____________, Estado de _____________, neste ato representada pelo  

(a)  Sr(a). _____________________, portadora do documento de identidade n.º 

____________, CPF n.º _____________. 

 

 03 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

03.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 12 (doze) meses, a 

contar de sua assinatura.  

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

Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 

município não será obrigado a contratar os objetos referidos nesta ata, sem que, 

desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 

registradas. 

03.3 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 

com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente ata 

de registro de preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório 

e a ampla defesa. 

 

 04 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

04.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do 

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

04.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

04.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este Título não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens 

do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

04.4 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
                     www.santanadavargem.mg.gov.br  
          compras_licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 

 
 

Página 36 
 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

04.5 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas 

e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

04.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade 

da Ata de Registro de Preços. 

 

05 – DO PREÇO 

 

05.1 – O preço do produto ofertado pela empresa signatária da presente Ata de 

Registro de Preços é o constante do mapa anexo, de acordo com a respectiva 

classificação no Pregão n.º 014/2018 - Processo nº030/2018. 

05.2 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas as disposições 

do Decreto n.º 3.617, de 22 de março de 2002 que institui o Registro de Preços no 

Município, o Decreto Federal nº 7.892/13, assim como as cláusulas e condições 

constantes do Edital do Pregão n.º 014/2018, que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso. 

 

06 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

06.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, através de representante, 

exercerá a fiscalização do contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências 

verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, 

objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, cabendo a esta, 

sempre que solicitada, submeter suas instalações e serviços executados à fiscalização 

da Prefeitura. 

06.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana 

da Vargem em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da 

licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato. 

06.3 – A Prefeitura deverá ser comunicada de qualquer anormalidade de caráter 

urgente, sendo que a licitante vencedora deverá prestar esclarecimentos solicitados ou 

que julgar necessários. 
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07 – DA ENTREGA 

 

7.1 - O presente serviço deverá ser efetuado em conformidade com a AUTORIZAÇÃO 

DE FORNECIMENTO (AF), sendo que a quantidade a ser entregue em cada parcela 

será observada conforme conveniência das Secretarias Municipais solicitantes, 

independente de quantidade mínima estabelecida pela empresa licitante. 

7.2 – O prazo de entrega dos serviços é 05 (cinco) dias ÚTEIS a contar do envio da 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 

07.3 - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da licitante vencedora 

pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou 

em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

07.4 - A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG reserva-se no direito de não 

receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, 

podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

07.5 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 (doze) meses, sendo 

que as contratações serão efetivadas dentro do período de vigência da mesma. 

 

08 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

 

08.1 – O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade 

requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e 

demais normas pertinentes. 

 

  09 – DO PAGAMENTO 

 

09.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, feitos por crédito em conta 

bancária no prazo de até 15 (quinze) dias, de cada mês subsequente, contados a 

partir da entrega das requisições de abastecimento emitida.  

09.1.1 – Ao final de cada mês, a CONTRATADA encaminhará para Secretaria 

correspondente, as cópias das autorizações de abastecimento, os comprovantes de 

abastecimento e a nota fiscal correspondente. 
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09.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a CONTRATADA 

deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem 

legível em nome da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, CNPJ nº 

18.245.167/0001-88, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a 

respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração 

apurada. 

09.3 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, 

diretamente ao representante da CONTRATANTE , que somente atestará a entrega 

das mercadorias e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, 

pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

09.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA pelo representante da 

CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

09.5 – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte 

procedimento: 

I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e 

II – se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestação do serviço, 

responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE , ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

09.6 – Antes de cada pagamento à Contratada será realizada consulta para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

09.7 - Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada 

sua advertência, por escrito, para que, regularize sua situação ou apresente sua 

defesa.  

09.8 - 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.   

09.9 - 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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09.20 - 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.   

09.21 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

09.22 - 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. 

09.23 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, será adotado a variação do IGP-M 

(Índice Geral de Preços do Mercado - FGV), como índice para apuração da 

compensação financeira, cujo período será entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela.  

 

10 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da 

dotação orçamentária do exercício financeiro vigente descrita abaixo, e da 

correspondente do exercício subsequente: 

0701.10.0301.1003.0024 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁÚDE – FMS 

 

11 – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

11.1 – A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na cláusula 

oitava e nona do presente instrumento após conferência dos produtos fornecidos e 

emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA. 

11.2 – A CONTRATADA obriga-se a entregar os produtos cujos preços estão 

registrados no Anexo do presente à CONTRATANTE, de acordo com o estipulado 

neste instrumento e anexos. 

11.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

11.4 – A CONTRATADA obriga-se a promover, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e 

às suas expensas, a recomposição ou complementação total ou parcial do produto em 
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que se verificar irregularidade. 

 

12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 – Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. cometer fraude fiscal; 

12.1.6. não mantiver a proposta. 

12.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

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

sanções: 

12.2.1 – advertência: 

12.2.2 – multa de: 

a) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou da ata 

de registro de preços, pela recusa em assiná-lo, apresentar o comprovante da 

prestação de garantia contratual e retirar a nota de empenho, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas após regularmente convocada; 

b) 0,3% (três décimos por cento) por dia, sobre o valor correspondente à parcela não 

entregue, em face do descumprimento dos prazos previstos para a entrega, parcelada 

ou total, dos bens e materiais adquiridos, limitado a 30 (trinta) dias; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou sobre o valor correspondente à parte da 

obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução total ou parcial da 

obrigação, depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso. 

12.2.3 – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, pelo prazo de até cinco 

anos; 

12.2.4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

12.3 – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente 

descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência 

ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 

administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado 
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judicialmente; 

12.4 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da 

aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da 

licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. As 

sanções serão aplicadas conforme previsto no Decreto nº 6.043, de 11 de março de 

2008. 

12.4 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante 

vencedora o contraditório e a ampla defesa. 

 

13 – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

13.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com 

vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 

65, II “d” da Lei 8.666/93, observado o prazo de validade da proposta. 

13.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da 

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências 

incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

Contrato. 

 

14 – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGIST RADOS 

 

14.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

14.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

14.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

14.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

14.4.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

14.4.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
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negociação. 

14.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

14.6 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

14.6.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

14.6.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

14.6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

14.6.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

14.7 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 14.6.1, 14.6.2 e 

14.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

14.8 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

14.8.1 - por razão de interesse público; ou 

14.8.2 - a pedido do fornecedor. 

 

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Três Pontas/MG para dirimir quaisquer 

questões decorrentes da utilização da presente Ata. 

15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do 

Registro de Preços, a Lei Federal 8.666/93, e demais normas aplicáveis. 

Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

 

 

Santana da Vargem,  _____ de ________ de 2018 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

EMPRESA DETENTORA  


