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 PREÂMBULO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 

OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisiçao de Equipamentos 

para Manutenção das  atividas de Nutricionista, conforme descrito no 

anexo I.   

 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 
 
Dia  14/09/2016 às 09:00h (nove horas). 

 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento 

da proposta comercial e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário. 

 

 LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala da comissão permanente 
de Licitação – Praça José Quaresma da Costa, 08, Centro de Crisólita – MG. 
 

 CONSULTAS AO EDITAL: Na sala da Comissão Permanente de Licitação à 
Praça José Quaresma da Costa, 08, Centro de Crisólita – MG, ou no sitio 
eletrônico www.crisolita.mg.gov.br.  

 

 ESCLARECIMENTOS: Através do e-mail licitacao@crisolita.mg.gov.br, 
telefax (33) 3611-8002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crisolita.mg.gov.br/
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EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Crisólita, com endereço à Praça José Quaresma da Costa, 

08, Centro de Crisólita – MG, CEP 39.885-000, CNPJ 01.614.283/0001-24, isento de 

inscrição estadual, torna pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2016, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 19/2016, Decreto Municipal n.º 01 e 02-A de 

04 de janeiro de 2013, Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal n.º 8.666/93, de 

21/06/93, e alterações posteriores, e demais condições fixadas neste instrumento 

convocatório. 

 

Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor da Prefeitura Municipal de Crisólita, Robson 

Santos Fernandes, designado Pregoeiro ou Pregoierio Substituto e integrarão a Equipe de 

Apoio os servidores, designados pela Portaria n.º 77/2014, publicada em 18/03/2014. 

 

I – OBJETO 

 

1 – Constitui objeto do presente Pregão é o Registro de Preços para eventual 

Aquisição de Equipamentos para Manutenção das Atividades  do Nutricionista, 

conforme descrito no anexo I. 

 

II - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
  

1  - Em conformidade com o disposto na lei municipal nº 222 de 17 de julho de 2012, bem 
como do Decreto federal nº 6.204 de 05/09/2007, este processo licitatório é destinado  
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte – EPP ,  
qualificadas como tais nos termos do art. 3º da lei complementar  nº. 123/2006, e em 
observância ao disposto no art. 6º, do decreto nº 6.204/2007 e art. 26, inciso I da lei 
municipal nº 222/2012. 

 
1.1  - Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes 
efetivamente credenciados. 
 
2  - Não poderá participar da presente licitação empresa: 
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2.1  - Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração; 
 

2.2  - Em consórcio; 
 

2.3  - Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 
 

3  - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
 

III - CREDENCIAMENTO 
  

1  - No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, será realizado, em 
sessão pública, o credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento e 
abertura dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. 
  
1.1 – Não será aceita a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 
 
1.2 – Será considerada retardatária a empresa cujo representante apresentar-se ao 
local de realização da sessão pública após a abertura do primeiro envelope 
“PROPOSTA”. 
 
2  - Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se junto ao 
Pregoeiro, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do PREGÃO, 
e de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente. 
 
2.1 – O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
 
2.1.1 – Instrumento público ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado 
poderes ao credenciado para representação em todos os atos do certame,  em especial 
para formular ofertas e para recorrer ou desistir de recurso, dar lances verbais, assinar 
atas e contratos (vide modelo referencial do ANEXOIII), devidamente reconhecido firma 
em cartório; 
 
2.1.2 – Cópia do contrato ou estatuto social da licitante, quando sua representação for 
feita por um de seus sócios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de eleição 
da diretoria, em se tratando de sociedade anônima. 
 
2.1.3 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.  
 

2.1.4 – Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia 

autenticada, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo 

administrativo. 
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2.1.5 – Somente poderão participar da etapa de lances verbais os representantes 

devidamente credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja 

devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das 

rodadas de lances verbais. 

    

3  - O licitante ou seu representante deverá apresentar declaração de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 
10.520, de 17.07.2002. 
 

4  - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal 
para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 
 

IV- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 
 

1  - Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues ao 
Pregoeiro na abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados 
e indevassáveis, contendo em sua parte externa, as seguintes informações: 
 

 

 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
 

 

 

 

 
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

“PROPOSTA COMERCIAL” 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
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V - DECLARAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem valer-se da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também (fora 

dos Envelopes nºs 1 e 2), DECLARAÇÃO (assinada pelo representante legal e pelo 

contador da empresa), ou Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do 

respectivo Estado), de que está enquadrada como micro empresa ou empresa de 

pequeno porte. 

 

 

VI - PROPOSTA COMERCIAL 
 

1  - A proposta deverá ser apresentada indicando o nome e CNPJ da empresa em uma 
via, datilografada ou processada em computador, assinada pelo seu representante legal 
ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, ou em modelo próprio em que 
conste: 
 
1.1  - Descrição do produto, conforme especificações constantes no Anexo I; 
1.2  - Marca do produto ofertado; 
1.3  - Preço unitário e total de cada item; 
1.4  - Preço total. 
 
2  - O licitante poderá apresentar proposta comercial referente ao(s) ITEM(ns) que for(em) 
de seu interesse. 
 
3  - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 
  
4  - O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto licitado na cidade de 
Crisólita – MG, em local indicado pelo Setor de Licitações, incluídos os valores de 
quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e 
trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios; 

 
5  - Os preços devem ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, com 2 
(duas) casas decimais. 
 
6  - A entrega do objeto deverá ser imediata, a partir do Pedido de Compra expedido pelo 
Setor de Compras, considerando-se imediata a entrega efetuada em até 05 (cinco) dias 
úteis da data de referência.  
 
7  - A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data da sessão pública do Pregão. 
 
8  -  Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, 
no ato da entrega de sua proposta comercial. 
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VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
  

1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C. N. P. J. 

 

1.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por intermédio da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com 

base na Portaria Conjunta PGFN/RFB; 

 

1.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Estado; 

 

1.4 – Certidão negativa de débitos de tributos municipais expedida pela Secretaria 

Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da licitante; 

 

1.5 – Prova de regularidade relativa à seguridade social - Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS, emitida pelo órgão competente. 

 

1.6 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal. 

 

1.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho – TST. 

 
1.8 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações 
previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante 
legal do licitante, (modelo Anexo IV); 

1.9 - Prova de Alvará de Localização e Funcionamento pela Prefeitura Municipal da 

Jurisdição fiscal do Estabelecimento Licitante da pessoa jurídica . 

1.10 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 

comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 90 

(noventa) dias da data prevista da entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do 

artigo 30 da Lei 8.666/93. 

 
2 - O Pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta na internet para   certificação 

sobre a autenticidade dos documentos extraídos pela internet, junto aos sítios dos órgãos 

emissores, para fins de habilitação. 
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2.1 – Procedida à consulta, serão impressas declarações demonstrativas / comprovantes 

da situação do licitante, que serão juntadas aos autos do processo licitatório. 

 
 
3 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados 
em original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório 
competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena até a data 
fixada para sua apresentação. 
 
3.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 
originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação. 
 
3.2 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer 
tipo de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 
 
3.3 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de sua 
apresentação. 
 
4 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto neste Título inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no 
subitem 4.3 do Título VII. 
 
5 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 
 
VIII – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 
 

1  - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em 
que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes 
contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos 
participantes devidamente credenciados. 
 
2  - Classificação das Propostas Comerciais 
 
2.1  - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-
se o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em 
seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 
desacordo. 
 
2.2  - O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço global e aquelas que tenham 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, 
para que seus autores participem dos lances verbais. 
 
2.3  - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 
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máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
 
2.4 - Será desclassificada a proposta que: 
 
2.4.1 - não se refira à integralidade do objeto; 

 

2.4.2 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
 

 2.4.3 - não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital.  
 
 2.4.4 - não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências.  
 
3  - Lances Verbais 
 
3.1  - Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a 
oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 
distintos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço aos demais e em 
ordem decrescente de valor. 
 
3.2  - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
3.3  - Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance 
registrado pelo Pregoeiro. 
 
3.4  - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
4  - Julgamento 
 
4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado POR ITEM. 
 
 
4.2 - Será aplicado o disposto no Art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, que dá 

“direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte”, conforme o 

caso, às empresas que apresentarem a Declaração que trata o Título V, deste edital. 

 
4.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope 
de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal, todavia, apresentada a 
declaração de que trata o TÍTULO V, eventual restrição poderá ser sanada após o 
julgamento das propostas de preços, no prazo de dois dias úteis, contados da data de 
sessão de julgamento, na forma da Lei Complementar nº 123/06.  
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4.4 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo 
com os critérios estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 
 
4.4.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
 
4.4.2 - Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do 
edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá 
ser aceita. 
 
4.5 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, 
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta. 
 
4.6 - Sendo aceitável a oferta de menor preço global, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 
suas condições habilitatórias. 
 
4.7 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar 
com o proponente para que seja obtido melhor preço. 
 
5  -   Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
6  - Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes.  
 
7  -  O licitante vencedor do certame deverá encaminhar ao Pregoeiro, no endereço 
citado à fl.1 deste edital, até às 12:00 (doze) horas do dia seguinte à realização do 
Pregão, a Proposta Comercial conforme Anexo II – Modelo de Planilha/Proposta 
Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL, em uma via, datilografada ou processada em 
computador, com identificação da empresa licitante, CNPJ e assinada pelo seu 
representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, ou em modelo 
próprio em que conste todas as informações previstas no referido modelo.    
 
8  - Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o 
Pregoeiro devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 

IX – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
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1  - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 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.  
 
2  - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as 
quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 
lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
3  - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
 

4  - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

5  - O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
X –HOMOLOGAÇÃO 
  

1  - Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro encaminhará o processo à 
autoridade superior para homologação do certame. 
 

2  - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório. 
 

XI – FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E SERVIÇOS 
 
1  - O setor competente para receber, conferir e autorizar o objeto desta licitação será o 
Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Crisólita. 
 
2  - O objeto deverá ser entregue em, no máximo, 05 (cinco) dias após a emissão da 
Ordem de Fornecimento pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal. 
 
3  - O material deverá ser entregue na cidade de Crisólita – MG, em local indicado pelo 
Setor de Compras. 
 
4  - O objeto da presente licitação será recebido em conformidade com os artigos 73 a 76 
da Lei nº 8.666/93. 
 

5 - No caso de defeitos ou imperfeições nos produtos, os mesmos serão recusados, 
cabendo à contratada substituí-los, no prazo a ser determinado por esta Prefeitura, sob 
pena de aplicação das penalidades e sanções previstas neste instrumento convocatório.  
 

5.1 - Os produtos deverão ser substituídos por outros com as mesmas características. 
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XII – PAGAMENTO 
 

1  - A dotação orçamentária para o exercício de 2016, destinada ao pagamento do objeto 
licitado está prevista e indicada no processo pela área competente da Prefeitura Municipal 
de Crisólita, sob a rubrica:  
 

   10.302.0206.3017 - 4.4.90.52.00 – Ficha 291   

   

   

 
2  - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Divisão de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Crisólita - MG, por processo legal, após 
a apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir 
da entrega e condicionado ao seu recebimento definitivo. 
 
2.1- Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 
 
2.2- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
3  - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito a reajustamento de preços. 
 

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  

1  - O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
e será descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrito, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
 
2  - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 
 
2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30o (trigésimo) dia de atraso na entrega 
dos produtos; 
 

2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, com a conseqüente rescisão contratual; 
 

 

2.3- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de a adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão. 
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3  - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser paga 
por meio de guia própria, a Prefeitura Municipal de Crisólita - MG, no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis a contar da data da sua aplicação. 
 
4  - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1  - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
 

1.1  - Anexo I – Termo de Referencia e Especificação do Objeto  
 

1.2  -  Anexo II – Modelo Planilha/Proposta Comercial; 
 

1.3  - Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 
 

1.4  - Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do 
art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil; 

 

1.5  - Anexo V – Minuta contratual. 
 

1.6  - Anexo VI – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios. 
 

1.7  -  Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preço 
 

2  - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 
imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
 
3  - A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento 
às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por 
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo 
como firme e verdadeira sua proposta e lances.  
 

4  - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  
 
5  - Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro 
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados. 
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6  - Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 
 

7  - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras 
durante a tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligências junto às licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93.  
 
7.1  - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original 
ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 
pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 
 
7.2  - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a 
desclassificação da proposta.  
 
8  - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos 
e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas 
legais que disciplinam a matéria. 
 

9  - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a 
Prefeitura Municipal de Crisólita - MG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado a ser publicado no 
diário oficial do Estado de Minas Gerais, para conhecimento dos participantes da licitação.  
 

10  -  A Prefeitura Municipal de Crisólita - MG poderá prorrogar, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 

11  - Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Crisólita - MG reserva-se 
o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários 
ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n.o 
8.666/93.  
 

12  - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível no Setor de Licitação e 
será afixada no quadro de avisos localizado no hall de entrada do Edifício-Sede da 
Prefeitura Municipal e poderá ser obtida junto à Comissão Permanente de Licitação, no 
horário de 07:00h às 13:00h  
 

12.1 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se 

obrigam a acompanhar as publicações no Diário Oficial “Minas Gerais”, quando for o 

caso, com vista a possíveis alterações e avisos.  
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13  - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail: 
licitacao@crisolita.mg.br, via telefax (33) 3611-18002 ou no endereço citado no item 
anterior. 
 

14  - Fica eleito o foro da Comarca de Águas Formosas, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

 

Crisólita – MG, 5 agosto de 2016. 

 
 
 
 

Pregoeiro: Samuel Xavier dos Santos 
Equipe de Apoio: Edivaldo Costa Farias, Eliana Rodrigues Silva Freitas 

mailto:licitacao@crisolita.mg.br
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

1. OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamentos para 
Manutenção das Atividades  do Nutricionista, conforme descrito no anexo I. 
 
2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS E QUANTITATIVAS 
 
2.1. As licitantes interessadas deverão fornecer os produtos abaixo relacionados, com as 
seguintes quantidades e características mínimas: 
 

Item Unida Qtid. Especificação Marca 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

001 Unid. 3 

ADIPÔMETRO CLÍNICO COM MELHOR LEITURA 

DIRETA: MAIS SIMPLES E ÁGIL; LEITOR 

FRENTE E VERSO: FLEXIBILIDADE, PARA 

DESTROS E CANHOTOS, CONSTRUÍDO COM 

PEÇAS GÊMEAS O QUE GARANTE MAIOR 

PRECISÃO, FABRICADO EM 100% ALUMÍNIO 

ULTRA-LEVE E RESISTENTE, TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIE COM CROMOGENIAÇÃO PARA 

UMA HIGIENE PERFEITA, CAMPO DE MEDIÇÃO 

DE 0 À 65MM, TOLERÂNCIA: +/- 0,5MM EM 

65MM, SENSIBILIDADE DE 1MM;, PRESSÃO: 

10G/MM², ESCALA DE MEDIÇÃO DUPLA, EM 

AMBOS OS LADOS; ACABAMENTO: CROMO 

(CROMADO E EM CORES), MOLA EM AÇO 

ZINCADO. ACOMPANHADO DE ESTOJO, TRENA 

E CANETA PARA AVALIAÇÃO 

ANTROPOMÉTRICA. 

 

237,66 475,33 

002 Unid. 3 

BALANÇA MECÂNICA ANTROPOMÉTRICA  COM 

ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO E 

CAPACIDADE PARA 300KG,  CAPACIDADE 

PARA 300KG, DIVISÕES DE 100G, PESAGEM 

MÍNIMA DE 2KG, PLATAFORMA NA MEDIDA DE 

540 X 380MM, ALTURA DE 1,20M; RÉGUA 

ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM 

ALUMÍNIO, RÉGUA EM AÇO CROMADO, 

CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL, AFERIDA E 

CERTIFICADA PELO IPEM/INMETR. 

 653,50 1.307,00  

003 Unid. 3 

BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA COM 

CAPACIDADE PARA 15KG- COBERTURA EM 

ABS, CAPACIDADE 15 KG, DIVISÕES DE 5G, 

CONCHA ANATÔMICA - ANTI GERMES, PÉS 

REGULÁVEIS, FUNÇÃO TARA, DE ATÉ 15 KG, 

DISPLAY COM 6 DÍGITOS, FONTE AUTOMÁTICA 

(100 A 240V). 

 

829,22 2.487,66 
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004 Unid. 3 

ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL - 

EQUIPAMENTO PARA ANTROPOMETRIA DE 

BEBÊS/CRIANÇAS E DE ADULTOS ACAMADOS, 

PORTÁTIL DESTINADO A TOMAR MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS DE BEBÊS/CRIANÇAS E 

DE ADULTOS ACAMADOS, FABRICADO EM 

MATERIAL RÍGIDO: ACRÍLICO DE ALTA 

RESISTÊNCIA, RESISTENTE À MUDANÇAS DE 

TEMPERATURA E UMIDADE, ELEMENTOS 

ACOPLÁVEIS, QUE SE ENCAIXAM COM 

PRECISÃO: -EXTENSOR COM ESCALA 

NUMÉRICA, -BASE DO ESTADIÔMETRO 

HORIZONTAL, ESCALA NUMÉRICA UNILATERAL 

GRAVADA EM TINTA RESISTENTE, COM 

MECANISMO DE TRAVA QUE PERMITE FIXAR A 

ESCALA PARA FACILITAR A LEITURA, 

INFANTÔMETRO/ESTADIÔMETRO 

HORIZONTAL, SEGMÔMETRO, PAQUÍMETRO 

FLEXÍVEL, RÉGUA FLEXÍVEL, FITA 

ANTROPOMÉTRICA - PARA MEDIDAS 

LINEARES (1,50M), - PARA MEDIDAS 

CIRCULARES (1,50M), LEVE, PESA APENAS 

500G (COMPLETO, NA BOLSA), FÁCIL DE 

MONTAR E DE USAR, POSSUI PRÁTICA BOLSA 

COM ALÇA PARA TRANSPORTE, ACOMPANHA 

DISCO DE CÁLCULO DE IMC E DISCO DE 

COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS, PERMITE 

TOMAR MEDIDAS LINEARES E CIRCULARES, 

PERMITE AVALIAR A ESTATURA E DEMAIS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE BEBÊS E 

CRIANÇAS, ALÉM DE ADULTOS ACAMADOS, 

COM MECANISMO QUE FACILITA O 

DESLOCAMENTO DO PROFISSIONAL COM O 

EQUIPAMENTO E MEDIÇÃO EM QUALQUER 

LOCAL, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, POR SER 

CONSTRUÍDO EM ACRÍLICO. 

 

201 604,42 

TOTAL GLOBAL 4.874,41 

 
 
 
3 – JUSTIFICATIVA(S) TÉCNICA: 
3.1.A aquisição dos equipamentos busca otimizarar as atividades do setor de Virgilancia 
Alimentar e Nutricional buscando desempenhar  maior satisfação nos serviços prestados 
a população no município de Crisólita. 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS: 
4.1. Mais Qualidade e maior desempenho das funções de atendimento nas unidades de 
atendimeto  do município de Crisolita. 
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5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
5.1. O processo licitatório objeto deste Termo de Referência, obedecerá ao disposto na 
Lei Federal n. 10.520/02, e subsidiariamente, pela Lei n. 8.666/93, Lei Complementar 
123/2006, e Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), observadas as alterações 
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, bem como pelas condições e 
exigências contidas neste Termo. 
 
6. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 
6.1. A execução do contrato se será em entrega parcelada através de Requisição de 
Despesa emitida pela secretaria responsável da prefeitura Municipal de Crisólita;  
 
6.2. Emitida a Requisição de Despesa a empresa Contratada terá a obrigatoriedade de 
entregar os produtos solicitados na requisição no local e prazo determinado;  
 

a) Local: O local de entrega será determinado pelas secretarias responsáveis que 
determinará o local da entrega dos produtos;  

b) Prazo: O prazo de entrega será determinado pela Secretaria Responsável, sendo 
que as entregas serão efetuadas em conformidade com as solicitações 
estipuladas, onde a as entregas deverão ser efetuadas em até 05 (cinco) dias úteis 
nos locais solicitados pelas Secretarias, sem custos adicionais ao objeto 
contratado; 

 
6.3. A empresa contratada deverá fornecer os produtos dos tipos, tamanhos e 
quantidades satisfatórias ao cumprimento do contrato. A Fiscalização poderá ordenar a 
remoção e exigir a substituição de qualquer produto não satisfatório. 
 
6.4. Quando do recebimento dos produtos, que será feito por funcionários designados, no 
local da entrega serão verificadas a quantidade e a qualidade do que for entregue. No 
caso de entrega dos 
produtos fora das condições exigidas, o funcionário recebedor enjeitará os produtos, para 
posterior substituição pela contratada, sem prejuízo das penalidades a essa cabível. 
 
6.5. A Administração Pública poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este 
esteja em desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, circunstância 
esta que será devidamente registrada e que caracterizará a mora do adjudicatário. 
 
6.5.1. Em caso de rejeição de produtos, os mesmos deverão ser substituídos no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis. 
 
6.6. Os materiais Licitados terão que estar dentro das normas de legislação vigente de 
qualidade/técnica; 
 
6.7. Eventualmente as entregas poderão ser suspensas em caso de feriados. 
 
6.8. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que 
venham a ocorrer à Prefeitura Municipal de Crisólita-MG, decorrentes da execução 
incorreta da entrega dos produtos contratados. 
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6.9. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com 
transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante o período 
de execução do contrato. 
 
7. DA FISCALIZAÇÃO 
7.1. A fiscalização da execução do objeto será exercida pelas Secretarias Municipal e 
pelo Fiscal de Contratos desta Prefeitura Municipal de Crisólita, a qual competirá dirimir 
dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos equipamentos. 
 
8. DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
8.1. A empresa licitante deverá apresentar juntamente com as mercadorias as notas 
fiscais correspondentes ao fornecimento dos produtos, devidamente processadas em 
duas vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo 
servidor designado pela Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias 
das Ordens de Fornecimento autorizada pela Secretaria Solicitante.  
 
8.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado 
através de Ordem Bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do recebimento e 
atestação das referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração para a 
fiscalização do contrato; 
 
8.3. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos materiais, que deverão ser 
entregues de acordo com a necessidade das Secretarias solicitantes, devidamente 
vistoriados e aprovados, conforme suas solicitações.  
 
8.4. Os pagamentos estão condicionados a apresentação das respectivas faturas. 
 
8.4.1. Nas Notas Fiscais apresentadas para pagamento os materiais relacionados 
deverão vir com nome e especificações conforme a relação do Termo de Referência – 
Anexo I, sob pena de devolução da mesma e o não pagamento. 
 
8.5. As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos 
comprobatórios, para os fins de retenções de impostos.  
 
8.6. Toda operação de venda de mercadorias terá que ser efetuada, obrigatoriamente, 
mediante a emissão de NOTA FISCAL ELETRÔNICA; 
 
8.6.1. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora 
para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado nos item 15.2, os 
dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação; 
 
8.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito de atualização monetária. 
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8.8. A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir 
dívidas de responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido 
aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 
 
8.9. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da 
operação de “factoring”; 
 
DOS REAJUSTES 
8.10. Durante o período de vigência da ata, os preços não serão reajustados, 
ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes pela 
Administração para manter o equilíbrio econômico-financeiro, ou em face da 
superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie, considerada, para 
base inicial de análise, a demonstração da composição de custos, anexa a ata de registro 
de preços. 
 
8.11. O diferencial de preço entre a proposta inicial da Detentora e a pesquisa de 
mercado efetuada pela Administração à época da abertura da proposta, bem como 
eventuais descontos concedidos pela Detentora, serão sempre mantidos, inclusive se 
houver prorrogação da vigência da ata. 
 
8.12. Durante a vigência da ata, os preços registrados não poderão ficar acima dos 
praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de provocação da 
Administração, no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a 
Detentora obriga-se a comunicar à Prefeitura o novo preço que substituirá o então 
registrado. 
 
8.12.1. Caso a Detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de 
mercado não repassada à Administração, ficará obrigada à restituição do que houver 
recebido indevidamente. 
 
8.13. Caberá à Administração, à cada aquisição, efetuar as pesquisas de preços de 
mercado para 
verificar a compatibilidade dos preços registrados, devendo negociar com o Detentor do 
Registro, sempre que a pesquisa constar preços menores. 
 
9. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
9.1. Efetuar a entrega dos equipamentos objetos desta Licitação logo após a solicitação e 
recebimento da nota de empenho pela contratante; 
 
9.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega dos equipamentos. Não será 
aceito  o produto que estiver em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de 
perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
 
9.3. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a entrega, instalação e 
funcionamento  os equipamentos, disponibilizando todos acessórios necessários para 
instalação, funcionamento e  uso dos mesmos;  
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9.4. Responder pelas despesas relativas a impostos, taxas e quaisquer outras que forem 
devidas, referentes ao objeto; 
 
9.5. Manter, durante o período de entrega, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste Termo, quando da realização do pagamento pela Prefeitura 
Municipal; 
 
9.6. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público; 
 
9.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal; 
 
9.8. Comprovar a Assistência Técnica autorizada em cidades vizinhas a sede do 
município de Crisólita, prestada por empresas credenciadas junto ao Fabricante dos 
equipamentos, mediante prospecto, site de internet ou outros meios, contendo a rede de 
serviços autorizados. Essa  assistência técnica será prestada durante todo o período de 
garantia dos equipamentos; 
 
9.9. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de 
trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou em 
conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Contratante; 
 
9.10. Será obrigado a reparar, corrigir ou remover, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções a 
serem feitas, dessa forma, o contratado deverá substituir, sem ônus para a Prefeitura 
Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA. 
 
10.1. Receber os equipamentos e verificar se está de pleno acordo com as especificações 
definidas neste Termo de Referencia nas condições proposta por esta Prefeitura; 
 
10.2. Rejeitar no todo o equipamento ou móvel que a licitante vencedora entregar fora das 
especificações deste Termo; 
 
10.3. Atestar a entrega dos equipamentos em perfeito estado e funcionamento, através da 
Supervisão das Secretaria Municipais e do Fiscal de Contratos; 
 
10.4. Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade 
manifestada na entrega dos bens; 
 
10.5. Aplicar penalidades à licitante vencedora, por descumprimento das condições 
estabelecidas neste Termo; 
 
10.6. Verificar a manutenção pela licitante vencedora das condições de habilitação, 
estabelecidas neste Termo; 
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10.7. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições de preços e 
prazos estabelecidos neste Termo. 
10.8. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste 
Instrumento.  
 
10.9. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso  o fornecimento, fixando prazo para sua correção. 
 
10.10. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a licitante vencedora de total 
responsabilidade quanto à execução dos mesmos. 
 

Crisolita– MG, 27 de Julho de 2016. 
 

Carla Meireles de Oliveira  
Nutricionista Municipal 

Resp. Termo de referência 
ANEXO II 

MODELO PLANILHA / PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2016 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

Item Unida Qtid. Especificação Marca 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

001 Unid. 3 

ADIPÔMETRO CLÍNICO COM MELHOR LEITURA 

DIRETA: MAIS SIMPLES E ÁGIL; LEITOR 

FRENTE E VERSO: FLEXIBILIDADE, PARA 

DESTROS E CANHOTOS, CONSTRUÍDO COM 

PEÇAS GÊMEAS O QUE GARANTE MAIOR 

PRECISÃO, FABRICADO EM 100% ALUMÍNIO 

ULTRA-LEVE E RESISTENTE, TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIE COM CROMOGENIAÇÃO PARA 

UMA HIGIENE PERFEITA, CAMPO DE MEDIÇÃO 

DE 0 À 65MM, TOLERÂNCIA: +/- 0,5MM EM 

65MM, SENSIBILIDADE DE 1MM;, PRESSÃO: 

10G/MM², ESCALA DE MEDIÇÃO DUPLA, EM 

AMBOS OS LADOS; ACABAMENTO: CROMO 

(CROMADO E EM CORES), MOLA EM AÇO 

ZINCADO. ACOMPANHADO DE ESTOJO, TRENA 

E CANETA PARA AVALIAÇÃO 

ANTROPOMÉTRICA. 

 

  

002 Unid. 3 

BALANÇA MECÂNICA ANTROPOMÉTRICA  COM 

ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO E 

CAPACIDADE PARA 300KG,  CAPACIDADE 

PARA 300KG, DIVISÕES DE 100G, PESAGEM 

MÍNIMA DE 2KG, PLATAFORMA NA MEDIDA DE 

540 X 380MM, ALTURA DE 1,20M; RÉGUA 
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ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM 

ALUMÍNIO, RÉGUA EM AÇO CROMADO, 

CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL, AFERIDA E 

CERTIFICADA PELO IPEM/INMETR. 

003 Unid. 3 

BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA COM 

CAPACIDADE PARA 15KG- COBERTURA EM 

ABS, CAPACIDADE 15 KG, DIVISÕES DE 5G, 

CONCHA ANATÔMICA - ANTI GERMES, PÉS 

REGULÁVEIS, FUNÇÃO TARA, DE ATÉ 15 KG, 

DISPLAY COM 6 DÍGITOS, FONTE AUTOMÁTICA 

(100 A 240V). 

 

  

004 Unid. 3 

ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL - 

EQUIPAMENTO PARA ANTROPOMETRIA DE 

BEBÊS/CRIANÇAS E DE ADULTOS ACAMADOS, 

PORTÁTIL DESTINADO A TOMAR MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS DE BEBÊS/CRIANÇAS E 

DE ADULTOS ACAMADOS, FABRICADO EM 

MATERIAL RÍGIDO: ACRÍLICO DE ALTA 

RESISTÊNCIA, RESISTENTE À MUDANÇAS DE 

TEMPERATURA E UMIDADE, ELEMENTOS 

ACOPLÁVEIS, QUE SE ENCAIXAM COM 

PRECISÃO: -EXTENSOR COM ESCALA 

NUMÉRICA, -BASE DO ESTADIÔMETRO 

HORIZONTAL, ESCALA NUMÉRICA UNILATERAL 

GRAVADA EM TINTA RESISTENTE, COM 

MECANISMO DE TRAVA QUE PERMITE FIXAR A 

ESCALA PARA FACILITAR A LEITURA, 

INFANTÔMETRO/ESTADIÔMETRO 

HORIZONTAL, SEGMÔMETRO, PAQUÍMETRO 

FLEXÍVEL, RÉGUA FLEXÍVEL, FITA 

ANTROPOMÉTRICA - PARA MEDIDAS 

LINEARES (1,50M), - PARA MEDIDAS 

CIRCULARES (1,50M), LEVE, PESA APENAS 

500G (COMPLETO, NA BOLSA), FÁCIL DE 

MONTAR E DE USAR, POSSUI PRÁTICA BOLSA 

COM ALÇA PARA TRANSPORTE, ACOMPANHA 

DISCO DE CÁLCULO DE IMC E DISCO DE 

COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS, PERMITE 

TOMAR MEDIDAS LINEARES E CIRCULARES, 

PERMITE AVALIAR A ESTATURA E DEMAIS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE BEBÊS E 

CRIANÇAS, ALÉM DE ADULTOS ACAMADOS, 

COM MECANISMO QUE FACILITA O 

DESLOCAMENTO DO PROFISSIONAL COM O 

EQUIPAMENTO E MEDIÇÃO EM QUALQUER 

LOCAL, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, POR SER 

CONSTRUÍDO EM ACRÍLICO. 

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA  
 

Praça José Quaresma da Costa, 08 – Fone: (33) 3611-8000 -  Centro 
CEP 39.885-000 – CRISÓLITA – MG 

www.pmcrisolita.com.br  

 

 

TOTAL GLOBAL  

 

Observações: 
 
1- A marca do produto ofertado deverá ser informada, quando for o caso.  
 
RAZÃO  SOCIAL:_________________________________________________________ 
CNPJ:__________________________________________________________________  
 
REPRESENTANTE: 
Nome: ________________________________________________________________ 
Identificação:___________________________________________________________ 
Qualificação:  __________________________________________________________ 
 
Local e data:    
 
 
 Carimbo da empresa: 
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2016 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr.(a) 

_______________________________, portador do Documento de Identidade 

n.º ___________________, para participar das reuniões relativas ao processo 

licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de 

documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e 

interpor recursos, assinar propostas comerciais, dar lances verbais, rubricar 

documentos, assinar atas, assinar contratos e praticar todos os atos 

necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e 

valioso. 

 

Crisólita, ____ de _______________ de 2016. 

 
 
Assinatura: _________________________________ 
 
 
 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0019/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2016 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 
.............................................................................................., inscrito no CNPJ nº 

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

.............................................................................................., portador da 

Carteira de Identidade nº ................................... e do CPF nº 

............................................, DECLARA, sob as penas da Lei em 

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

República, 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) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2016 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI, DE 
UM LADO COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE CRISÓLITA, E DE 
OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA ................................... 
EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS ABAIXO: 
 

 

CLÁUSULA I - PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 - CONTRATANTE 

Município de Crisólita - MG, CNPJ Nº. 01.614.283/0001-24, com sede à Praça 

José Quaresma da Costa, 08, centro, na cidade de Crisólita, no Estado de 

Minas Gerais, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, Mabelle 

Martin Dourado Pereira. 

 

1.2 – CONTRATADA 

 

Razão Social, Endereço, Telefone/fax, CNPJ nº, Representante legal. 

 

1.3 - FUNDAMENTOS 

 

A presente contratação decorre do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2016 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016, efetuada com base no 

Decreto Municipal n.º 183/2006 de 04/05/2006, Lei Federal n.º 8.666/93, de 

21/06/93, e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA II - DO OBJETO 

 

2.1 - DO OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de 

Equipamentos para Manutenção das Atividades  do Nutricionista, 

conforme descrito no anexo I. 

 

CLÁUSULA III – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
3.1 – A execução do contrato será por preço do item, na forma da proposta 
apresentada pelo CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA IV – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1 – Os preços para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$ 
____________ (______), constantes da proposta de preços devidamente 
preenchido pela CONTRATADA, e que faz parte integrante do presente 
instrumento. 
 

4.2 – O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 

efetuado pela CONTRATANTE de acordo com a requisição encaminhada e em 

conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pela 

municipalidade, após a comprovação da entrega do objeto licitado nas 

condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, a partir da entrega e condicionado ao seu recebimento 

definitivo. 

 

CLÁUSULA V - DO ACRÉSCIMO E REAJUSTAMENTO 

5.1 – Se durante a entrega dos materiais, objeto deste CONTRATO emergir a 

necessidade de execução de serviços eventuais com ela relacionados e que 

não constem da proposta de preços da licitação, fica a CONTRATADA 

obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta da licitação os 

acréscimos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do CONTRATO, cujos serviços serão remunerados com base em 

composição de custos, devidamente apurada pela fiscalização do 

CONTRATANTE e aprovada pelo Senhor Prefeito Municipal, mediante Termo 

Aditivo Contratual. 

 

5.2 - Os reajustamentos que se fizerem necessários, serão regidos pelo artigo 

65, inciso II, letra “d” da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes. 

 
CLÁUSULA VI – DO PRAZO 
6.1 – O presente instrumento terá duração até 31/12/2016, a contar da sua 
assinatura. 
 

CLÁUSULA VII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 - As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado 
está prevista e indicada no processo pela área competente da Prefeitura 
Municipal de Crisólita, sob o nº: 
 

   10.302.0206.3017 - 4.4.90.52.00 – Ficha 291   

   

   

 
CLÁUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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8.1 - Efetuar as entregas dos materiais licitados, no prazo, quantidades e local 

determinado pelo Setor de Compras do Município. 

 

8.2 - Demais obrigações, em conformidade com o instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA IX - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após a comprovação da entrega 

do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos 

fiscais devidos.  

 

CLÁUSULA X - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

10.1 - A fiscalização e o acompanhamento do objeto deste contrato, será feita 

por funcionário responsável pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de 

Crisólita. 

 

CLÁUSULA XI - DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência do contratado, sujeitando-a as penalidades de advertência, 

multa, suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, bem como à 

declaração de inidoneidade, conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas 

alterações, salvo a superveniência de motivo de força maior, desde que aceito 

pela Administração. 

 

CLÁUSULA XII - DA RESCISÃO 

 

12.1 - A rescisão do presente contrato poderá ser: 

 

12.1.1 - Determinada por ato motivado da Administração, após processo 

regular, assegurado o contraditório à plena defesa, nos casos do artigo 78, 

incisos I a XII e XVII e § único da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93. 

 

12.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 

 

12.1.3 - Judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA XIII – DO FORO 

 
13.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Águas Formosas para dirimir 
quaisquer questões que por ventura decorram do presente Contrato, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
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E por estarem justos e contratados, os representantes das partes firmam o 

presente contrato, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias, de 

igual teor e forma, para um só efeito. 

 

Crisólita, ........ de .......................... de 2016. 

 

 

Mabelle Martin Dourado   Pereira 
Prefeito Municipal 

Contratante 

 Representante da Contratada 

CPF nº 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1________________________________________________CPF___________
__ 
 

 

2________________________________________________CPF___________

_ 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS 

DE HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2016 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 

 

 Pela presente, declaro que, nos termos do Art. 4º, VII, da Lei nº 

10.520/2002, a empresa ................................................, inscrita no CNPJ nº 

......................, com sede à ............................., Centro, na cidade de 

...................., CEP ............, representada pelo Sr. .........................., portador do 

CPF nº .................., CUMPRE plenamente os requisitos de habilitação para o 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2016, cujo objeto é a Registro de Preços 

para eventual Aquisição de Equipamentos para Manutenção das 

Atividades  do Nutricionista, conforme descrito no anexo I. 

 

 

 

Local e Data. 

 

 

 

 

 

 

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

Representante Legal 
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ANEXO VII –  MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016 

 

 

VALIDADE: 12 (doze) MESES 

 

Aos _____ dias do mês de _________________ de 2016, reuniram-se na 

Prefeitura Municipal de Crisolita, tendo como Pregoeiro Sr  Robson Santos 

Fernandes, de acordo com a Portaria n.º 77/2014, doravante denominada 

ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 

e o Decreto Municipal n.º 01 e 002/2013, de 04 de janeiro de 2013, e das 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 

apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2016, cujo 

o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeita Municipal 

de Crisolita, Senhora  Mabelle Martin Dourado Pereira, RESOLVE registrar os 

preços para eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme 

especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante 

desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita 

no CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no Município de 

XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, cuja proposta foi classificada em XX lugar 

no certame. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O objeto desta licitação é o Registro de Preços para eventual Aquisição 

de Equipamentos para Manutenção das Atividades  do Nutricionista, 

conforme descrito no anexo I, conforme especificações do Termo de 

Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

Item Quant. Unid. Descrição 
Marca  Valor 

Unit.  
Valor Total 
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 

Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

 

2.1. O órgão gerenciador será ó Município de Crisolita-MG. 

2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou 

entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante 

prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas no Decreto nº 3.931, de 2001, e na Lei nº 8.666, de 1993. 

2.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.2.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

2.3. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve 

assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto 

aos valores praticados, conforme artigo 3° do Decreto n° 3.931, de 2001. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (Doze) meses, a contar da 

data de sua assinatura. 3.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da 

vigência da Ata nos termos do §2º, do artigo 4º, do Decreto nº 3.931, de 2001. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 

disposições contidas no artigo 65  da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

aqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou 

bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as 

necessárias negociações junto aos fornecedores.  
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4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e 

sua adequação ao praticado pelo mercado;  

 

4.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido; e 

 

4.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 

negociação.  

 

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

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 

penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e  

 

4.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 

negociação. 

 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 

à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa.  

 

4.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia 

atualizada  da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

quando: 

 

5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou 

não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

 

5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 

 

5.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

 

5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços.  

 

5.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 

contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

 

5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 

cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

 

6.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade 

do órgão, será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de 

despesa, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e 

obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decreto 

nº 3.931, 

de 2001. 

 

6.1.1. As condições de fornecimento constam do Anexo I (ESPECIFICAÇÃO 

DO OBJETO) do Edital e desta Ata de Registro de Preços, e poderão ser 

detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de 

contratação. 

6.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a 

cada contratação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota 

de Empenho ou instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e nesta Ata de 

Registro de Preços. 

 

6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do fornecedor e aceita pela Administração.  
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6.3. Antes da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta 

“on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - 

CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  

 

6.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

 

6.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 

6.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6.7. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um 

representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA- DO PREÇO 

 

7.1. Durante a vigência de cada contrato, os preços são fixos e irreajustáveis. 

Mas autorizada a revisão objetivando recompor o equilíbrio econômico 

financeiro desde que comprovada documentalmente a excessiva onerosidade a 

afetar a exequibilidade da avença. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

 

8.1. A Contratada obriga-se a: 

 

8.1.1. Efetuar a entrega das próteses em perfeitas condições, no prazo e local 

indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do 

Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 

detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência 

e prazo de garantia; 

 

 

8.1.1.1. Os insumos devem ter sido fiscalizados e aprovados pelo(s) órgão(s) 

de fiscalização competentes. 
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8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de 

acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990);  

 

8.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério 

da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 

expensas, no prazo máximo de 10 (dias) o produto com avarias ou defeitos; 

 

8.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 

ao objeto da presente licitação; 

 

8.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

 

8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

8.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 

as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 

está  brigada; 

 

8.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 

pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 

incidir na execução do contrato. 

 

9. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

 

9.1. O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo 

servidor  competente. 

 

9.1.1. Fica estabelecida a obrigatoriedade, para os contribuintes que realizarem 

operações destinadas à Administração Pública emitirem a NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA - NF-e (modelo 55) em substituição a NOTA FISCAL modelo 1 

ou 1A , independente da atividade econômica por eles exercidas, conforme 

PROTOCOLO ICMS 42 de 03/07/2009. 
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9.1.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

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

despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 

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

após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

 

9.1.3. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta 

eletrônica, a 

regularidade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, 

devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento. 

 

9.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável.  

 

9.2.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, desde que 

apresente a Declaração de enquadramento de micro empresa e empresa de 

pequeno porte devidamente assinada pelo representante legal e pelo contador 

da empresa, ou Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do 

respectivo Estado), de que está enquadrada como micro empresa ou empresa 

de pequeno porte. 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. 

 

9.3. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 

mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário 

indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

 

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

ordem bancária para pagamento. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

 

10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 
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10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso 

assumido com o Municipio de Crisólita garantida a prévia defesa, aplicar-se á, 

as seguintes sanções: 

 

10.1.1. Advertência; 

 

10.1.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por ocorrência de fato em 

desacordo com o estabelecido neste Edital e na proposta da(s) Licitante(s) 

Vencedora(s), até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total a ser 

contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicados oficialmente; 

 

10.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso 

de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

 

10.1.4. Suspensão Temporária para participar de Licitações e impedimento de 

contratar com o ADMINISTARÇÃO PÚBLICA; 

 

11.1.5. 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, sendo a reabilitação concedida sempre que a 
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Licitante ressarcir ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

11.1.6. Impedimento de licitar e de contratar com o ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da 

citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, à Licitante que: 

 

11.1.6.1. Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão; 

 

11.1.6.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 

11.1.6.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

11.1.6.4. Fizer declaração falsa; 

 

11.1.6.5. Cometer fraude fiscal; 

11.1.6.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

 

11.1.7. A licitante/Adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da 

sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais 

cominações legais; 

 

11.1.8. Além das penalidades citadas, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) ficará(ão) 

sujeita(s), ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo 

IV da Lei nº 8.666/93. 

 

11.1.9. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em 

licitação e 

impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 

aplicadas à Licitante Vencedora juntamente com a de multa, descontando-a 

dos pagamentos a serem efetuados 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 

10.520, de 2002, do Decreto nº 5.450, de 2005, do Decreto n° 3.555, de 2000, 

do Decreto nº 3.931, de 2001, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 

2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.  

 

11.4. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da Comarca 

de Águas Formosas – MG, com exclusão de qualquer outro. 

 

Crisólita – MG,  ........DE ......................DE 2016. 

_________________________________ 

Representante da Empresa 

________________________________ 

Representante do Órgão 
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COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL 

 
 

 Declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Crisólita – 

MG através da Comissão Permanente de Licitação, cópia do edital e seus 

anexos, referentes ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2016, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0019/2016, destinado ao 

Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamentos para 

Manutenção das Atividades  do Nutricionista, conforme descrito no anexo 

I. 

 

 
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: 
 
 
_____________________________________            ____________________________ 
Nome                                                                                                  Assinatura 
 
 
______________________________________           ________ / ________ / ________ 
Documento de Identidade                                                                    Data do 
Recebimento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Carimbo CNPJ 

 

(Devolver Preenchido via fax (33) 3611-8000) 

 

 

  


