PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG
CNPJ n.º 18.675.959/0001-92
Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000
Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200
www.cachoeirademinas.mg.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo licitatório n.º 258/2018
Pregão Presencial n.º 082/2018
Tipo: Menor preço por item.
Data e horário limite de protocolo dos envelopes: 11/01/2019 – 8h45.
Data e horário de abertura dos envelopes: 11/01/2019 – 09h00.
Local: Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas/MG, Praça da Bandeira, n.º 276, Centro em Cachoeira de Minas/MG.
A Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas/MG, por meio da Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal, faz saber
que realizará licitação na modalidade pregão presencial, em sessão pública na Prefeitura Municipal, Centro, Cachoeira de Minas/MG, para
aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificados no ANEXO II deste
Edital. O pregão será conduzido pela Pregoeira, Srta. Jucimara Aparecida de Faria Silveira, e membros da Equipe de Apoio, as Sras.
Ângela Maria de Carvalho, Cássia Aparecida do Nascimento e Gilmara Aparecida Peixoto, designadas pela Portaria Municipal n.º 3.707 de
21 de Setembro de 2018, e que será regida pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações,
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, com alterações posteriores e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
Os documentos referentes ao credenciamento, à habilitação e os envelopes contendo a proposta serão recebidos na Prefeitura
Municipal de Cachoeira de Minas onde será realizada a sessão, situada na Praça da Bandeira, n.º 276, Centro, Cachoeira de Minas/MG,
CEP 37545-000, até às 8h45m.
A sessão de processamento do pregão será realizada na Prefeitura Municipal, na mesma data, às 09h00, e será conduzido pela
Pregoeira, com o auxílio da Equipe de Apoio.
Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados na Prefeitura Municipal, no endereço
supramencionado, no horário de 8h às 11h30min e das 13h00 às 16h, bem como através do telefone (35) 3472-1333.
A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os dados e informações necessárias ao seu preparo e a
aceitação das condições estipuladas neste processo licitatório.
Este Edital poderá ser obtido através do site: www.cachoeirademinas.mg.gov.br, no Link Licitações – Aviso de Licitações ou no
Setor de Licitações, situado na Praça da Bandeira, n.º 276, Centro, em Cachoeira de Minas/MG.
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CLÁUSULA 01 – OBJETO
1.1 - Este procedimento licitatório visa à aquisição de materiais de consumo, tais como: materiais de limpeza, higiene e descartáveis,
para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme descrição e especificações no Anexo II.
CLAUSULA 02 - DOS ANEXOS
2.1 - Integram este Edital, independentemente de transcrição os seguintes anexos:
Anexo I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Anexo II – TERMO DE REFERENCIA
Anexo III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
Anexo IV– TERMO DE COMPROMISSO
Anexo V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
Anexo VI – MODELO DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CF
Anexo VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP
Anexo VIII – DADOS PARA ELABORAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO
Anexo IX – MINUTA DE CONTRATO
Anexo X – PASSO A PASSO DO SOFTWARE PARA LANÇAMENTO DOS PREÇOS
2.2 - Os Anexos III, IV, V e VII, deverão ser apresentados no credenciamento dos interessados, fora dos envelopes: “01 Proposta Comercial” e “02 - Documentação para Habilitação”, juntamente com Carteira de Identidade e CPF, e uma via do
Contrato ou alteração contratual, se houver, comprovando ser o objeto do contrato correspondente ao objeto da licitação. O
Anexo VII deverá ser apresentado apenas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações, juntamente com a Certidão Simplificada, conforme
menciona na Cláusula 04, subitem 4.4.1.
CLAUSULA 03 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 - Os recursos para a aquisição do objeto licitado especificado na Cláusula 01 são oriundos da do Orçamento do Município n.º
2.548 de 12 de Dezembro de 2018, sob as seguintes dotações: 02.03.04.122.0401.2.007.339030-30;
02.04.01.12.361.1202.2.066.339030-58;
02.04.01.12.365.1203.2.189.339030-75;
02.04.01.12.365.1206.2.188.339030-79;
02.05.10.122.1005.2.182.339030-165;
02.05.10.301.1001.2.167.339030-190;
02.05.10.301.1001.2.190.339030-204;
02.05.10.303.1003.2.163.339030-261; 02.06.01.08.244.0801.2.195.339030-330; 02.07.01.15.452.1502.2.128.339030-399; e
02.09.02.27.812.2701.2.030.339030-488.
CLAUSULA 04 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 – O representante do Licitante deverá comprovar, na sessão pública, a existência dos necessários poderes para formulação de
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
4.1.1 – O representante do Licitante deverá comprovar, na sessão pública, a existência dos necessários poderes para
formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
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4.2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que
apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de empresa
individual, acompanhado de documento de identidade.
4.2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público ou particular ou por Carta de
Credenciamento, conforme modelo do Anexo III, com firma reconhecida, comprovando a outorga de poderes necessários para a
formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com o documento original de
identidade do credenciado ou procurador.
4.2.1.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam
apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, na abertura dos envelopes.
4.3 - O CREDENCIAMENTO DO LICITANTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL JUNTO AO(A) PREGOEIRO(A) IMPLICA A
PRESUNÇÃO DE SUA CAPACIDADE LEGAL PARA REALIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES INERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL E
A RESPONSABILIDADE LEGAL PELOS ATOS PRATICADOS.
4.4 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art.
3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo,
caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar sua condição
de ME/EPP/MEI, por meio de declaração, conforme modelo do Anexo VII.
4.4.1 – O licitante que desejar se Credenciar como M.E/EPP deverá ainda apresentar Certidão Simplificada emitida
pela Junta Comercial para fins de enquadramento, datada dos últimos 60 (Sessenta) dias anteriores à data de abertura dos
envelopes.
4.4.2 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, administrativa e penalmente.
4.5 – Os primeiros quinze minutos do horário para abertura das propostas serão dedicados para credenciamento das empresas, só
podendo ser credenciadas aquelas que já estiverem presentes no momento da abertura da sessão pública.
CLAUSULA 05 – DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada, em 01 via através do envelope n.º 01, lacrado, tendo em sua parte externa os
seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 258/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2018
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11 de Janeiro de 2019
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº DO TELEFONE
5.2 – Devem constar da proposta às informações abaixo relacionadas, apresentada DATILOGRAFADAS OU DIGITADAS, sem
alternativas, emendas rasuras ou entrelinhas; suas folhas devem estar rubricadas e a ultima assinada pelo seu representante legal,
salvo SE INEQUIVOCADAMENTE, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo a Administração ou
não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo:
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a) Razão Social, endereço completo e telefone da Empresa proponente, CNPJ, agência e nº da Conta Bancária;
b) Descrição detalhada das características técnicas do produto ofertado, demonstrando sua conformidade com as
especificações, constantes no Anexo II - Termo de Referência;
c) Preço unitário e total para cada item proposto, sendo que não poderá ter mais de 02 (Dois) dígitos após a vírgula,
conforme moeda corrente nacional;
d) Período de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias, contados da data de entrega das
propostas;
e) Código de validação da proposta:
f) Indicação expressa da marca do produto ofertado, vedados acréscimos de expressões como "referência", "similar" ou
"conforme nossa disponibilidade de estoque";
g) Prazo de entrega do produto será de no máximo 15 (Quinze) dias a contar da emissão da nota de empenho, documento
este fornecido pelo Setor de Compras do Município.
5.3 - Se durante a sessão, ou seja, a cada fase de lances e/ou negociação de valores, for constatada qualquer dúvida em
virtude dos produtos ofertados, será solicitado pelo pregoeiro amostra dos mesmos ao licitante, que terá um prazo máximo
de 02 (Dois) dias úteis para apresentação, a qual será encaminhada ao(s) setor(es) requisitante(s), que fará análise dando o
atesto ou não destes. No caso da não aprovação, a empresa será considerada desclassificada no(s) ITEM(NS) reprovado(s) e
imediatamente convocado o próximo colocado, observando as mesmas condições.
5.3.1 - Os produtos cujas embalagens forem abertas para análise, NÃO serão restituídos aos interessados.
5.3.2 - Não será aceito na análise das amostras, produtos fora de suas embalagens originais de fábrica.
5.4 - O licitante deverá apresentar proposta comercial referente a todos os itens objetos do certame, devidamente preenchidos (preço
unitário, valor total e marca), sob pena de desclassificação do(s) item(ns), ou apenas, aos itens que lhe convier.
5.4.1 – Além da proposta impressa juntamente com o código de validação, deverá o proponente entregar, dentro do
envelope, CD regravável ou pen drive (se apresentar pen drive, o mesmo será devolvido a empresa licitante após gerar sua
proposta), com os mesmos preços listados na proposta impressa. A não apresentação da mídia (regicab.txt e regin.txt)
juntamente à proposta impressa levará a DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE.
5.4.2 – O software para lançamento dos preços deverá ser obtido pelos proponentes com antecedência, junto ao Setor de
Licitação, enviando os dados da empresa (razão social e CNPJ) através do email: licitacao@cachoeirademinas.mg.gov.br.
5.4.3 - Para o preenchimento do software, seguir o passo a passo descrito no ANEXO X.
5.4.4 – Havendo divergência entre o preço contido na proposta escrita ou na mídia apresentada pelo licitante participante,
prevalecerá para todos os efeitos o menor deles.
5.5 - É vedada a imposição de condições ou apresentação de opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma
origem, uma marca e um preço para cada item ofertado.
5.6 – Todas as marcas dos produtos ora licitados, deverão ser de boa procedência, respeitando as especificações solicitadas.
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5.7 – Os preços cotados deverão ser fixos durante a vigência do contrato, estando neles incluídos todos os custos diretos e indiretos,
bem como quaisquer outras despesas, inclusive transporte do produto ao local de entrega, tributos de qualquer natureza, salvo
alterações devidamente comprovadas por documentos, podendo ser ou não aceitas pelo Município.
5.8 - Para os efeitos da descrição a ser feita, nos termos da Cláusula 05, o concorrente deverá considerar que as
especificações técnicas constantes no Anexo II - Termo de Referência, são meramente descritivas e não restritivas. O
concorrente poderá propor modelos que atenda de forma satisfatória ao Órgão Licitante, comprovando que os bens que
oferece é substancialmente equivalente ou superior ao requerido.
CLÁUSULA 06 - DA HABILITAÇÃO
6.1 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em uma única via, através do envelope n.º 02, lacrado, tendo em sua
parte externa os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 258/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2018
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11 de Janeiro de 2019
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº DO TELEFONE
6.2 - Para habilitação é necessária a apresentação dos seguintes documentos:
I - Regularidade Jurídica:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrados, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou da
diretoria em exercício; ou
b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou
c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e Ato
de Registro ou Autorização quando a atividade assim exigir; e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim exigir; ou
d) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou
e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído
pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.
Parágrafo Primeiro - Os documentos descritos nas alíneas “a”, “b” e “d” deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações, conforme legislação em vigor.
Parágrafo Segundo - Os documentos relacionados na alínea I deste subitem 6.2 não precisarão constar do Envelope
n.º 02 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
II - Regularidade Fiscal e Jurídica:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova
de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e
443/2014;
c) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;
d) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede;
e) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou
documento equivalente que comprove a regularidade;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei 12.440/2011; e
g) Alvará de Licença e Funcionamento, em consonância com as normas de vigência do órgão municipal onde se
localiza a empresa licitante.
Parágrafo Terceiro - A Certidão Negativa de Débitos com o INSS foi unificada a Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1751 DE
02/10/2014. Serão aceitas certidões negativas e positivas com efeitos negativos.
III – Qualificação Técnica:
a) Alvará de Autorização expedido pela Vigilância Sanitária Municipal – VISA, em consonância com as normas de
vigência do órgão municipal onde se localiza a empresa licitante; e
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com
o objeto da licitação, a ser demonstrada mediante apresentação de, no mínimo, 01 (Um) atestado fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado.
IV - Qualificação Econômica financeira
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
V - Outros Documentos
a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993,
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de Outubro de 1999 – ANEXO VI; e
b) Dados para Elaboração da Minuta de Contrato – ANEXO VIII (a ausência deste documento não é motivo para
inabilitação da empresa).
6.3 - Caso ocorra a participação de Microempresas ou Empresas de pequeno porte, deverá ser observado o seguinte:
a) As licitantes que se declararem microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º
123/2006 e suas alterações, juntamente com a documentação relativa à habilitação, de acordo com modelo contido no Anexo VII, não
poderão ser inabilitadas em razão de irregularidades quanto aos documentos fiscais apresentados.
b) Para comprovação da regularidade fiscal, no caso de micro empresa e empresas de pequeno porte, será levado em
consideração o que determina o art. 43, § 1º e § 2º da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações (Estatuto nacional da micro e
da empresa de pequeno porte), qual seja:
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Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 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.
§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Fedreal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
6.4 – Caso as certidões não constar vigência, será aceita com validade de 90 (Noventa) dias a partir de sua emissão.
6.5 – Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados não serão aceitos quaisquer protocolos.
6.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a
veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.
6.7 - Os documentos mencionados no item 6.2 deverão ser apresentados cópias, devidamente autenticados por Cartório
competente, ou poderão ser autenticados por uma pessoa designada por esta Administração, mediante apresentação dos
documentos originais para confronto, sendo que, os originais poderão ser entregues diretamente ao responsável pela
autenticação, não sendo necessários que se encontram em envelope lacrado.
6.7.1 - Não serão aceitas cópias autenticadas para confrontos de documentos.
6.8 – A(s) empresa(s) participante(s) que não apresentarem a documentação exigida, apresentarem incompleta ou incorreta,
será(ão) INABILITADA(S), não se admitindo complementação posterior.
6.9 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e,
preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e
da filial, simultaneamente; ou
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.
6.8 - Não poderão participar desta licitação:
a) As pessoas físicas e jurídicas de que trata o Art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93;
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b) Empresas impedidas de participar de licitação ou declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública
federal, estadual ou municipal;
c) Empresas em estado de falência ou concordata, recuperação judicial, em concurso de credores em dissolução ou em
liquidação;
d) Subcontratadas e que estejam em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; e
e) Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital.
CLAUSULA 07 – DOS PROCEDIMENTOS E RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
7.1 - No dia, local e hora designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o pregoeiro
receberá, em envelopes distintos, e devidamente lacrados e protocolizados, as propostas e os documentos exigidos para habilitação.
Os envelopes deverão indicar o numero deste Pregão e o seu conteúdo: “proposta” e “documentação de habilitação”, a razão Social,
o CNPJ, o endereço completo e os números de telefone e fax da proponente.
7.2 – Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste edital.
7.3 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida á verificação da sua
conformidade com os requisitos estabelecidos na Cláusula 01 e na Cláusula 05 item 5.2 da PROPOSTA COMERCIAL deste
instrumento, desclassificando-se as incompatíveis.
7.4 – No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem os requisitos do item anterior, o autor da oferta de valor mais baixo e
os da oferta com preços até 10% (Dez Por Cento) superiores aquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a
proclamação do vencedor.
7.4.1 – não serão aceitos lances de valor maior ou igual ao ultimo lance que tenha sido anteriormente ofertado, sendo que os
sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes.
7.4.2 – Caso duas ou mais propostas iniciadas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem
de oferta dos lances.
7.4.3 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem
decrescente do MENOR PREÇO POR ITEM.
7.4.4 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.4.5 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro implicara exclusão do licitante da etapa
de lances verbais na manutenção do ultimo preço apresentado pelo licitante, para efeitos de ordenação das propostas.
7.4.6 – Será concedido ao representante da empresa licitante quando solicitado ao pregoeiro, tempo para que se consulte a
empresa representada acerca da viabilidade do lance verbal, ficando a critério do pregoeiro a determinação da duração da consulta.
7.5 – Não havendo pelo menos três ofertas, nas condições definidas no item 7.4, poderão os autores das melhores propostas, até o
máximo dos três melhores preços, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os descontos oferecidos.
7.6 – Não obstará a continuação do certame licitatório à ausência de lances verbais, sendo então verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
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7.7 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo PREGOEIRO, os licitantes manifestarem seu
desinteresse em apresentar novos lances.
7.8 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa – ME ou empresa de
pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (Cinco Por Cento) superior à melhor proposta, estará
configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações.
7.8.1 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
7.8.1.1 - a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (Cinco) minutos após o
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob
pena de preclusão do exercício do direito de desempate;
7.8.1.2 - apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
7.8.1.3 - não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão
convocadas as demais ME/EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
7.8.1.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s e EPP’s que se encontrarem no limite
estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta
melhor oferta.
7.9 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.
7.10 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº.
123/2006, ofertar o menor preço.
7.11 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a
aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os registrados nos autos para formação do Termo de Referencia.
7.12 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a LICITANTE que
apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que ofertar o menor preço unitário.
7.13 - Será desclassificada:
a) a proposta que não atender às exigências deste edital; e
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível.
7.14 - A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do objeto, ser
esclarecida previamente junto ao Pregoeiro.
7.15 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo
ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
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7.16 – Sendo aceito o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO” do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixada
na Cláusula 06 item 6.2 deste Edital.
7.17 – Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido na
Cláusula 06 item 6.2 deste Edital.
7.18 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo á habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e aquele
adjudicado o objeto do certame.
7.19 – Se a oferta não for aceitável, por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, visando
melhor preço.
7.20 – Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no item 7.9.
7.21 – Frustrada a negociação, o Pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos
licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.
7.22 – Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes
credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para
habilitação e dos recursos interpostos, e devendo esta ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.
CLAUSULA 08 – DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
8.1 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o
objeto do certame.
8.2 – Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes
e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo
a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o
melhor preço.
8.3 – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a
oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do
direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que
todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (Três) dias
úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria.
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CLAUSULA 09 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 – Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (Três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contrarrazões em igual número de dias que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe
assegurada vista imediata aos autos.
9.2 – O(s) eventual(is) recurso(s) e contrarrazões será(ao) dirigido(s) ao(a) Pregoeiro(a) e protocolizados na recepção no
endereço Praça da Bandeira, n.º 276, Centro, no Município de Cachoeira de Minas/MG. O Pregoeiro poderá reconsiderar sua
decisão, em 03 (Três) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo(s) à Autoridade Superior, com as devidas informações,
para apreciação e decisão no mesmo prazo.
9.3 – Da aplicação das penalidades previstas na Cláusula 10 item 10.3 caberá recurso no prazo de 05 (Cinco) dias úteis a partir da
data da intimação.
9.4 – O recurso a que se refere o item anterior será dirigido ao Pregoeiro, que poderá ratificar ou rever sua decisão no prazo de 03
(Três) dias úteis.
9.5 – Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na Cláusula 10 item 10.3.4, caberá pedido de
reconsideração, apresentado à presidência deste órgão no prazo de 10 (Dez) dias úteis a contar da data da intimação.
CLAUSULA 10 – DAS PENALIDADES
10.1 – Se o licitante vencedor descumprir as condições deste PREGÃO ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis Federais
n.ºs 10.520/02 e 8.666/93.
10.2 – Em conformidade com o artigo 86 da Lei Federal n.º 8.666/93, o atraso injustificado na entrega do medicamento, objeto deste
Pregão sujeitará o licitante a multa de 0,5% (Cinco Décimos Por Cento) ao dia, sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir
do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para o fornecimento.
10.3 – Nos termos do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, este órgão poderá aplicar à
empresa vencedora, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades:
10.3.1 – Advertência;
10.3.2 – Multa de até 30% (Trinta Por Cento) do valor total da proposta, a critério da Administração e conforme a gravidade
do ato:
10.3.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (Dois) anos; e
10.3.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.4 – Nos termos do artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02c/c o art. 14 do Decreto 3.555/2000, o licitante que, convocado dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o
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retardamento da execução do objeto desse certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se
de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar com a
União, Estados ou Municípios e, será descredenciado no CRC, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do artigo 4º da Lei Federas n.º 10.520/02, pelo prazo de até 05 (Cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e no Contrato e das demais condições legais.
10.5 – As sanções estabelecidas nos itens 10.3.4 e 10.4 são de competência da autoridade máxima deste Órgão.
10.6 - A penalidade de advertência prevista no item anterior será aplicada pelo Secretário Municipal de Administração, com base em
relatório circunstanciado do diretor da unidade solicitante, de oficio ou mediante proposta do responsável pelo acompanhamento da
execução do contrato;
10.7 - A multa prevista neste contrato será aplicada após apreciação da defesa apresentada pelo contratado no prazo de 05 (Cinco)
dias úteis contados da sua notificação, devendo ser descontada imediatamente, após o prazo de defesa e julgamento da mesma, da
garantia ou se for insuficiente dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, nos termos do artigo 87, § 1º da Lei
Federal n.º 8.666/93.
10.8 - Na aplicação das penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é facultada a defesa do contratado no
respectivo processo, no prazo de 10 (Dez) dias contados da abertura de vista.
CLAUSULA 11 – DAS OBRIGAÇÕES
11.1 – O licitante vencedor ficará obrigado a:
a) Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento a esta condição caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante classificado em 1.º (Primeiro) lugar às penalidades previstas na
Cláusula 10 itens 10.3 e 10.4 deste Edital. Ocorrendo essa hipótese, a Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas/MG convocará os
licitantes remanescentes.
b) O valor proposto em hipótese alguma poderá ser alterado, devendo estar nela incluído qualquer eventualidade que possa
ocorrer inclusive o transporte do produto, até o local de entrega.
c) Realizar entrega do objeto licitado às suas custas (impostos, taxas, fretes e demais encargos) e em lugar apropriado,
mediante a “ORDEM DE FORNECIMENTO” emitida pelo Encarregado do Setor de Compras do Município.
d) Responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes legais.
e) Os produtos cotados deverão ser de procedência e serão inspecionados na entrega pelo Encarregado de Almoxarifado e
Setor responsável pela solicitação.
f) As mercadorias descritas no Anexo II, do Edital, deverão ser entregues gradativamente, de acordo com a necessidade dos
produtos, com controle feito pelo Encarregado do Setor de Compras, podendo em alguns itens ser requeridos todos de uma só vez,
devendo ser entregues pelo(s) licitante(s) vencedor(es) no local de entrega e dentro do prazo de entrega.
g) A empresa terá o prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, para entrega da(s)
mercadorias(s) licitada(s), no seguinte endereço: Rua Padre Sérgio, n.º 237, Centro, em Cachoeira de Minas/MG, no Almoxarifado
Municipal.
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h) Na análise do pedido de revisão de preços, dentre outros critérios, a Administração adotará; para verificação dos valores
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil,
produtoras e/ou comercializadoras do mesmo produto ou similar, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo
Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com a justificativa da
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 05 (Cinco) dias úteis.
i) É vedado ao fornecedor interromper o fornecimento de materiais, sendo o referido obrigado a continuar as entregas
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando nesse caso sujeito às penalidades previstas na Cláusula
Décima.
j) Fica ainda sob a responsabilidade da contratada todos os encargos sociais, previdenciários, tributários referentes aos
salários/honorários pela execução dos serviços, despesas com deslocamento, alimentação e outros que incidirem sobre o objeto licitado.
11.2 - Ao município de Cachoeira de Minas/MG:
a) Fazer o pagamento a licitante vencedora no prazo estipulado em Edital.
b) Receber os materiais em conformidade com as descrições do Anexo II.
CLAUSULA 12 – DO PAGAMENTO
12.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente, em até 20 (Vinte) dias, após a apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is),
devidamente atestada(s) na Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas, REFERENTE AO(S) PRODUTO(S) ADQUIRIDO(S).
12.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente qualquer obrigação que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
12.3 – É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de Regularidade com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
CLAUSULA 13 – DO CONTRATO
13.1 – Encerrada a fase de julgamento e uma vez homologada pela autoridade superior a adjudicação correspondente, convocar-se-á
a adjudicatária para assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 05 (Cinco) dias corridos.
13.2 – O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido, para a assinatura do Contrato, implicará perda do seu direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.
13.3 – O prazo de vigência do presente Contrato terá sua vigência até 31 de Dezembro do corrente ano, a contar da data da sua
assinatura ou até o fornecimento do produto licitado, O QUE PRIMEIRO OCORRER.
CLAUSULA 14 – DA RESCISÃO
14.1 – O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.
14.2 – Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a IX do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, poderá o CONTRATANTE,
garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 10% (Dez Por Cento) sobre o valor total do contrato.
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CLAUSULA 15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – No valor ofertado para o item licitado deverá estar incluídos todos os impostos, taxas fretes e demais encargos.
15.2 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao
presente PREGÃO.
15.3 – Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto a intenção de interposição de
recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela autoridade superior.
15.4 – No caso de interposição de recursos, após proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido à
autoridade superior, para os procedimentos de adjudicação e homologação.
15.5 – Caso haja alteração em algum formulário licitado, poderá haver negociação entre a licitante vencedora e o Município, desde
que não acarretem alteração de valores, caso seja necessário reajuste, será feito através de Termo Aditivo.
15.6 – A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente,
devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou por provação de terceiros, mediante parecer
escrito e fundamentado.
15.7 – Recomenda-se aos licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (Quinze) MINUTOS DO HORÁRIO
PREVISTO.
15.8 – É fundamental a presença do licitante ou seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar
intenção de recorrer.
15.9 – O Município reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as sessões e utilizar este meio como prova.
15.10 – O Pregoeiro dirimirá as duvidas que suscite o Pregão, desde que arguidas por escrito, até 02 (Dois) dias úteis antes da data
fixada para abertura dos envelopes, conforme parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/93.
15.11 – O resultado do julgamento da Licitação será afixado no Quadro de Avisos, localizado no endereço mencionado no preâmbulo
deste Edital, pelo prazo de 05 (Cinco) dias úteis, independentemente da sua publicação em órgão da Imprensa Oficial.
15.12 – Para fins de dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o Foro competente é o da Comarca de Cachoeira de Minas/MG,
excluindo qualquer outro.
Cachoeira de Minas/MG, 28 de Dezembro de 2018.

Jucimara Aparecida de Faria Silveira
Pregoeira
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ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL
(PREENCHER A PROPOSTA DE PREÇOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA 05 E TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 258/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018

DADOS DO LICITANTE
Empresa:
CNPJ:
Endereço/CEP:
Telefone/Fax:
E-mail:
Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que
impeçam a participação do licitante neste certame.

1. VALOR TOTAL: (por extenso).
2. PRAZO DE ENTREGA: _____(DIAS).
3. VALIDADE DA PROPOSTA: _____(DIAS).
4. BANCO PARA DEPÓSITO: _____________________ N.º AGÊNCIA: ______________ C/C N.º _______________.
5. CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DA PROPOSTA: __________________________
6. DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado e que o produto
ofertado, inclusive transporte do produto ao local de entrega, tributos, impostos, taxas e demais encargos de qualquer natureza
atendem todas as especificações exigidas neste Edital de Licitação.

_______________________________, ________de ____________de 2019.
Local (cidade)

______________________________________
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 258/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 082/2018
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: aquisição de materiais de consumo, tais como: materiais de limpeza, higiene e descartáveis, para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme descrição neste Anexo.
2. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO A SER ADQUIRIDO:
a) O objeto da licitação constante deste edital deverá ser entregue somente após o recebimento da Ordem de Compras,
emitida pelo Encarregado do Setor de Compras do Município de Cachoeira de Minas.
b) A Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas/MG reserva-se o direito de não receber o produto em desacordo com as
especificações descritas em anexo, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.
c) O valor proposto em hipótese alguma poderá ser alterado, devendo estar nela incluído qualquer eventualidade que possa
ocorrer inclusive o transporte do produto, até o local de entrega.
d) A vencedora deverá realizar entrega do objeto licitado às suas custas (impostos, taxas, fretes e demais encargos) e em
lugar apropriado, mediante a “ORDEM DE FORNECIMENTO” emitida pelo Encarregado do Setor de Compras do Município.
e) O produto descrito neste Anexo II, do Edital, deverá ser de ótima procedência e entregue conforme OF emitido pelo
Encarregado do Setor de Compras, devendo ser entregue pelo licitante vencedor no local de entrega e dentro do prazo de entrega.
3. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO:
a) Os produtos fornecidos serão fiscalizados na sua entrega pelo(a) Secretário(a) responsável pelo pedido e/ou por quem ele
delegar e Encarregado de Almoxarifado, podendo ou não ser aprovado pelos responsáveis no que diz respeito à sua qualidade, que
registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de
Cachoeira de Minas em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à
execução do objeto do contrato.
4. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
a) Prazo máximo de 15 (Quinze) dias, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento.
b) Local de entrega do produto: Almoxarifado Municipal - Rua Padre Sérgio n.º 237, Centro, em Cachoeira de Minas/MG.
5. PENALIDADES APLICÁVEIS: O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem
justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas, resguardada os procedimentos legais pertinentes, poderá
acarretar nas seguintes sanções:
a) Se o licitante vencedor descumprir as condições deste PREGÃO ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis
Federais n.ºs 10.520/02 e 8.666/93.
b) Em conformidade com o artigo 86 da Lei Federal n.º 8.666/93, o atraso injustificado na entrega dos bens, objeto deste
Pregão sujeitará o licitante a multa de 0,5% (Cinco Décimos Por Cento) ao dia, sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir
do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega.
c) Nos termos do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, este órgão poderá
aplicar à empresa vencedora, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades:
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c1) Advertência;
c2) Multa de até 30% (Trinta Por Cento) do valor total da proposta, a critério da Administração e conforme a
gravidade do ato;
c3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (Dois) anos; e
c4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
c5) Nos termos do artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02c/c o art. 14 do Decreto 3.555/2000, o licitante que,
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de prestar os serviços ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto desse certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio de citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar com a União, Estados ou Municípios e, será descredenciado no CRC, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores.
6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO: o pagamento será efetuado em até 20 (Vinte) dias, após a
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Relatórios na Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas e atesto do responsável pelo
recebimento do objeto, referente ao produto entregue.
7. QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS PARA A CONTRATAÇÃO: O valor total estimado para aquisição dos materiais foi
estimado conforme a seguir:
Item

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Descrição

Quantidade/
Unidade

MAMADEIRA 120 ML - Plastico.
VELA PARAFINA BRANCA - Numero 5 pacote com 08 unidades. Com 25 gramas
cada.
ALCOOL 70% - 1 L Liquido. Alcool etilico hidratado 70% INPM neutro. Composicao:
alcool etilico, agua e desnaturante. Devera constar selo do INMETRO na embalagem.
ABSORVENTE HIPO-ALERGICO Z1 - Pos-parto, pacote com no minimo 15 unidades.
SABAO EM PO 500 GR. - Biodegradavel, para limpeza em geral. Composicao:
tensoativo anionico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador,
optico, bentonita sodica, corante, enzimas, agente antirredepositante, fragancia e
agua.Componente ativo: lineal alquil, benzeno sulfonato de sodio.
SABONETE - Intimo frasco com no minimo 200ml.
PANO DE CHAO - Pano de limpeza medindo 55x70 cm, fabricado em algodao cru, na
cor branca(alvejado).
VASSOURA PIACAVA - Com base de 20cm, cabo de madeira fixado ao taco, corpo
com revestimento com folha de flanddres.
RODO DE MADEIRA 30 CM - Rodo classico de madeira de 30cm com borracha EVA
simples e colorida que permite puxar melhor agua. Cabo de madeira plastificado de 1,2

12 unidades
06 pacotes

Valor Médio
Unitário
Estimado
R$ 10,30
R$ 6,54

548 litros

R$ 6,56

12 pacotes
907 caixas

R$ 7,93
R$ 4,94

30 unidades
220 unidades

R$ 8,20
R$ 4,24

60 unidades

R$ 13,14

25 unidades

R$ 9,02
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10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

metro.
PEDRA DE VASO SANITARIO - Com gancho, acao antibactericida, desodorizante com
no minimo 25gramas.
SABONETE LIQUIDO - Hidratante para maos, erva-doce, galao de 05 litros. Cremoso.
DESINFETANTE GALAO DE 5 LTS - Categoria Basica Restrita Desinfetante Acido
para Limpeza Cip de Tubulacoes,pasteurizadores e Envazadoras; Principio Ativo Acido
Peracetico (min 10%), Peroxido de Hidrogenio(min 20%); Composicao Basica Oxigenio
Ativo, Min 14%.; Ph (1%): 2,50 a 4,00; para Uso Na Concentracao 0,1% (p/v) do
Produto Sob Volume de Agua.; Composicao Aromatica Basica Oxigenio Ativo, Min
14%.; Ph (1%): 2,50 a 4,00; para Uso Na Concentracao 0,1% (p/v) do Produto Sob
Volume de Agua.; Composicao Aromatica Caracterstico; Acondicionado Em
Embalagem Apropriada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos
Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; Fragrancia capim limao/talco.
VASSOURA DE PELO - Pelo sintetico panda plus, com 30 cm.
ESCOVA P/LIMPEZA DE VASO - Redonda em plastico branco, contendo 01 escova e
01 suporte redondo. Tamanho 14X42cm.
RODO DE MADEIRA 40 CM - Rodo classico de madeira de 40cm com borracha EVA
simples e colorida que permite puxar melhor agua. Cabo de madeira plastificado de 1,2
metro.
DETERGENTE NEUTRO DE 5LTS - Biodegradavel, para lavagem de loucas e
utensílios de copa e cozinha. Concentrado, viscoso.
CESTO PLASTICO C/TAMPA - Capacidade para 50 litros, redondo na cor azul
marinho, com tampa.
ESCOVA P/ LAVAR ROUPA
LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - Limpador multiuso, de uso domestico.
Aromas diversos. Frasco plastico de 500ml. Composicao: Tensoativo anionico,
solventes, triclosan, sequestrante, emulsificante, alcalinizante, coadjuvantes,
conservantes, fragrancia e água. Componente ativo: linear alquil, benzeno sulfonato de
sodio.
HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LT
SABONETE INFANTIL - sabonete em tablete 90 gramas, uso infantil, de fragancia
suave, hipoalergico. O sabonete deve possuir grande poder espumante, ser cremoso o
suficiente para nao desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilizacao.
RODO PROFISSIONAL C/ CABO - SISTEMA DE BORRACHA C/ CANTO
VIVO,PRODUZIDO EM ALUMINIO E BORRACHA NITRILICA,PERMITE TROCA DE
LAMINA. RODO TWISTER COM CABO, LARGURA 48 CM, E ALTURA 150CM.
FLANELA BRANCA 100% ALGODAO - Medindo aproximadamente 56x38cm.
RODO DE ESPUMA - Rodo de espuma de passar cera, com dimensoes aproximadas
de 27cmX6cmX9cm. Base de plastico e cabo de madeira de 1,2m.
SHAMPOO INFANTIL - hipoalergico 200 ml.
ALCOOL EM GEL 70% - Usado tanto na area de limpeza e higienizacao das maos.
Embalagem com 500g.

480 unidades

R$ 1,52

145 galões
232 galões

R$ 30,27
R$ 20,92

10 unidades
35 unidades

R$ 12,39
R$ 6,27

10 unidades

R$ 8,66

219 galões

R$ 15,71

01 unidade

R$ 31,75

10 unidades
594 unidades

R$ 2,86
R$ 3,77

200 galões
100 unidades

R$ 17,49
R$ 3,08

10 unidades

R$ 15,92

232 unidades
50 unidades

R$ 3,28
R$ 8,19

100 unidades
325 embalagens

R$ 7,94
R$ 5,51
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27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

SABONETE EM TABLETE 90 GRAMAS - uso adulto, de fragrancia suave. O sabonete
dever possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para nao desenvolver
rachaduras ao longo do tempo de sua utilizacao. Embalagem: pacote com 01 unidade
de 90g.
AMACIANTE DE ROUPA - Aspecto fisico liquido viscoso concentrado, perfumado, a
base de quartenario de amonio (aroma floral ou talco). Galao de 5L.
HASTE FLEXIVEL TIPO COTONETE - de algodao, embalagem com 75 unidades.
PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M - Folha simples, gofrado, sem picote com relevo, na
cor branco, neutro, composto de 100% celulose virgem , com PH neutro, tubete med.
no maximo 6cm de diametro. Fardo com 08 rolos.
BALDE DE PLASTICO C/ ALCA 10L - Alca em arame galvanizado.
SACO PLASTICO P/ LIXO - 100L - de 100 micras, cor preta, (largura 75 – altura 105)
cm aproximadamente, de polipropileno.
SACO PLASTICO P/ LIXO - 60L - de 06 micras, cor preta, (largura 63 - altura 80) cm
aproximadamente, de polipropileno.
SACO PLASTICO P/ LIXO - 40 L - de 06 micras, cor preta, (largura 63 - altura 80) cm
aproximadamente, de polipropileno.
SACO PLASTICO P/ LIXO - 30 L - de 06 micras, cor preta, (largura 59 - altura 62) cm
aproximadamente, de polipropileno.
ALCOOL 92,8% - Liquido, uso hospitalar, devera constar selo do INMETRO na
embalagem, frasco de 1000ml.
AGUA SANITARIA C/ 5 LITROS - A base de cloro. Composicao quimica: hipoclorito de
sodio, hidroxido de sodio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor
levemente amarelo-esverdeada. Aplicacao: alvejante e desinfetante de uso geral.
CONDICIONADOR DE CABELO 200ML
SHAMPOO P/ CAB. NORMAIS 200ML
DESODORANTE ROLL ON 50ML - Masculino, antiperspirante, protecao 48 horas.
HIDRATANTE CORPORAL 200ML - Para pele normal.
PAPEL HIGIENICO - Picotado, 100% fibras celulosicas (nao reciclado),30m x 10cm,
super macio, folhas dupla, gofrado,neutro, cor branca, testado dermatologicamente.
Fardo com 64 rolos.
PENTE DE PLASTICO - Com Cabo Emborrachado para desembaracar e pentear.
APARELHO DE BABEAR - A cabeca auto-ajustavel que segue delicadamente os
contornos do rosto.
SHAMPOO PARA CABELOS 325 ML
CONDICIONADOR P/ CABELOS 325ML - Cabelos Normais.
SAPONACEO EM PO UN - Sapolio em po, embalagem com 300gramas. Fragancia de
limao.
ESPONJA LIMPEZA PESADA - Em aco inoxidavel, formato redondo.
DESODORANTE ROLL ON FEM 50ML - Antiperspirante protecao 48h.
DESODORIZADOR AEROSOL 360ML - Ambiental, aerosol, sem CPC, essências
suaves, frasco de 360ml.

75 unidades

R$ 1,60

10 galões

R$ 18,25

185 pacotes
50 fardos

R$ 2,78
R$ 51,55

15 unidades
88 quilos

R$ 6,35
R$ 15,75

256 quilos

R$ 15,75

225 quilos

R$ 15,75

70 quilos

R$ 15,75

200 litros

R$ 8,54

227 galões

R$ 12,32

40 frascos
100 frascos
40 frascos
75 frascos
325 fardos

R$ 9,44
R$ 8,94
R$ 7,06
R$ 8,12
R$ 84,22

40 unidades
435 unidades

R$ 3,72
R$ 3,11

35 frascos
35 frascos
154 unidades

R$ 11,67
R$ 12,53
R$ 7,12

20 unidades
75 frascos
178 unidades

R$ 2,26
R$ 8,81
R$ 12,43
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

59.
60.

61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

VASSOURA DE PELO ORIGEM ANIMAL - Misturados com nylon, medindo 30cm,
cabo de madeira fixado ao taco.
ESPONJA DE ACO PCT 8 UNIDADES - Pacote com 08 unidades, composto de aco
carbono, acondicionado em saco plastico. La de aco.
BALDE DE PLASTICO C/ ALCA 20L - Alca em arame galvanizado.
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21X23 - branco com 1000 folhas, 100% celulose.
RODO DE METAL 40 CM - Com borracha dupla e cabo de madeira.
RODO DE METAL 60 CM - Com borracha dupla e cabo de madeira.
DESINFETANTE CONCENTRADO 5L - Desinfetante de galao de 5 litros, concentrado,
composto de cloreto de benzalconio, tenso-ativo, corante, fragancia de lavanda,
conservante e PH 6, a 7,5, ativo, quartenario de amonio, 7,5%, diluicao minima para
desinfeccao para piso e superficie na proporcao 1:100; apresentar juntamente com a
proposta a ficha tecnica e registro do produto na ANVISA.
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO - Para limpeza de loucas(fibra e espuma),
formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade media,
composta por espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintetica com abrasivo.
RODO DE PIA MEDIO - Em plastico, tamanho minimo de 160mm.
RODO DE PLASTICO 30 CM - Rodo classico de plastico de 30cm com borracha EVA
simples e colorida que permite puxar melhor agua. Cabo de madeira plastificado de 1,2
metro.
SABAO EM BARRA DE 200 GRAMAS - Sabao em barra de 200g, multi-uso para
limpeza em geral, biodegradavel, embalagem com 05 unidades. Composicao Basica
Acidos Graxos de Coco/babacu,sebo,sojaçoadjuvante; Corante Glicerina,agente Anti
Redepositante e Agua; Especificacoes Neutro,100% Biodegradavel; Barra Com
Glicerina,testado Dermalogogicamente; Na Cor Amarelado Com Transparencia;
Embalado Em Saco Plastico; Anvisa;
SACO ALVEJADO 71CMX54CM BRANCO - em pano para limpeza, cor branco.
VASSOURA DE PIACAVA - com cerdas de piacava, com base de 30cm, cabo de
madeira revestido de plastico, fixado ao taco, corpo com revestimento em plastico com
cabo de plastico.
SACO PLASTICO P/ LIXO - 20L - de 06 micras, cor preta, (largura 39 - altura 50) cm
aproximadamente, de polipropileno.
TOALHA DE PAPEL - Folhas duplas com 20cmx22cm, pacote com 02 unidades.
GUARDANAPO PAPEL - Branco, tamanho minimo 23,5X22cm. Pacote com 50
unidades.
FILME PLASTICO P/ALIMENTOS. - Plastico de PVC rolo de 28cmX300 metros.
COPO DESCARTAVEL P/ CAFE - caixa 5000 copos de 50 ml. - Produto atoxico.
Fabricado em polipropileno. Certificado pelo INMETRO.
COLHER DESCART. DE SOBREMESA
PAPEL ALUMINIO. - Rolo com 30cmx100m.
COPO DESC. 200ML C/ 2500 UN - Caixa com 2500 unidades. Produto atoxico.
Fabricado em polipropileno. Certificado pelo INMETRO.Cor branco.

30 unidades

R$ 29,40

120 pacotes

R$ 2,17

20 unidades
880 pacotes
20 unidades
10 unidades
200 galões

R$ 9,83
R$ 14,01
R$ 12,99
R$ 16,23
R$ 16,42

570 unidades

R$ 1,59

10 unidades
25 unidades

R$ 3,91
R$ 7,95

637 pacotes

R$ 7,54

310 unidades
30 unidades

R$ 4,52
R$ 12,77

20 quilos

R$ 13,36

198 pacotes
230 pacotes

R$ 4,52
R$ 2,64

05 unidades
02 caixas

R$ 81,00
R$ 105,42

600 unidades
06 rolos
277 caixas

R$ 2,94
R$ 59,02
R$ 104,94
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72.
73.
74.

75.

76.

POTE DESCARTAVEL REDONDO 100ML - Pacote com 100 unidades. Pote de
sobremesa.
TAMPA DESCART. P/ COPO 100ML - Pacote com 100 unidades.
BOBINA SACO PLASTICO PARA 5KG - Para embalagem, sem impressao, em
polipropileno, transparente, dimensoes na medida aproximada (34x50)cm e espessura
aproximada de 0.10 micras, om aproximadamente 500 saquinhos. Capacidade para 5
kilos.
COPO DESCART. CAPAC. 200ML - Produto atoxico fabricado em polipropileno.
Certificado pelo INMETRO. Caixa com 2500 unidades. Cor branca, para bebidas
quentes e frias.
PAPEL ALUMINIO 30MX7,5M - Errata: 30cmx7,5m.

124 pacotes

R$ 4,50

04 pacotes
05 embalagens

R$ 3,94
R$ 32,67

70 caixas

R$ 110,83

50 rolos

R$ 5,13

Cachoeira de Minas/MG, 02 de Janeiro de 2019.

Jucimara Aparecida de Faria Silveira
Pregoeira
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ....................................., portador(a) da Cédula de Identidade n.º ....................
e CPF n.º ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de __________________, na modalidade Pregão
Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
................, CNPJ n.º ..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame, inclusive assinar contratos.

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

Assinatura do Dirigente da Empresa
(reconhecer firma como pessoa jurídica)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o
reconhecimento de firma vier como pessoa física.
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto
ou contrato social.
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação
do estatuto ou contrato social da empresa.
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária,
obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o
reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de
qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
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ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 258/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018

Pelo
presente
Termo
de
Compromisso,
a
empresa
________________________________________________, inscrita no CNPJ n.º ___________________________, com sede na
____________________________________________________, se participante do certame em epígrafe, e aqui representada pelo
Sr.
______________________________________, CPF n.º ___________________, RG n.º _____________________,
representante devidamente credenciado nos autos do Pregão Presencial n.º 082/2018, compromete-se a fornecer o objeto licitado, ao
PREÇO REGISTRADO EM ATA, e declara que tem ciência das penalidades a que esta submetida a sua empresa, em caso de
descumprimento aqui assumidos, consoante as previsões contidas no Edital de Pregão Presencial n.º 082/2018, nas Leis Federais
n.ºs 10.520/02, 8.666/93, 8078/90, 9.854/99, pelo Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2.000, com as modificações posteriores.

E por ser expressão da verdade, firma o presente em 01 (Uma) via, ficando juntada aos autos do Processo Licitatório n.º 258/2018,
Pregão Presencial n.º 082/2018.

______________________________, ______ de _________________ de 2019.
(cidade)

Assinatura:________________________________________________
Nome legível: ______________________________________________
Qualificação: ______________________________________________

Deverá ser emitido em papel timbrado da empresa, e/ou constando carimbo, e/ou informações que identifique a proponente.
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 258/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018

Pelo presente Termo, a empresa __________________________________________________, inscrita no
CNPJ
n.º
________________________________,
com
sede
na
___________________________________________________________, na cidade de _____________________________, Estado
de ______________________________, relativamente ao Processo Licitatório n.º 258/2018, Pregão Presencial n.º 082/2018,
promovido pelo Município de Cachoeira de Minas, por meio de seu representante legal abaixo assinado, se compromete a
DECLARAR, sob as penas da Lei, a existência de qualquer fato superveniente impeditivo à sua participação no referido Processo,
ciente da obrigatoriedade de DECLARAR ocorrências posteriores, bem como que não se acha declarada inidônea para licitar e
contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme Lei Estadual n.º
13.994 de 18 de setembro de 2001.

______________________________, ______ de _________________ de 2019.
(cidade)

Assinatura:________________________________________________
Nome legível: ______________________________________________
Qualificação: ______________________________________________

Deverá ser emitido em papel timbrado da empresa, e/ou constando carimbo, e/ou informações que identifique a proponente.
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 258/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018

A empresa ____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
n.º__________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr.(a)
__________________________________________, portador do Documento de Identidade n.º ___________________ e inscrito no
CPF sob o n.º ______________________,
DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII 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 ( ).
(Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

______________________________, ______ de _________________ de 2019.
(cidade)

Assinatura (representante legal): __________________________
Qualificação: _____________________________________________

Deverá ser emitido em papel timbrado da empresa, e/ou constando carimbo, e/ou informações que identifique a proponente.
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 258/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º
____________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
Sr.(a)
___________________________________________, portador do Documento de Identidade n.º ___________________, inscrito no
CPF sob o n.º __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como
________________________________ (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)),
art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da
Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação,
estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

______________________________, ______ de _________________ de 2019.
(cidade)

Assinatura:________________________________________________
Nome legível: ______________________________________________
Qualificação: ______________________________________________

Deverá ser emitido em papel timbrado da empresa, e/ou constando carimbo, e/ou informações que identifique a proponente.
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ANEXO VIII – DADOS PARA ELABORAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO
As informações abaixo deverão ser atualizadas, em caso de alguma mudança, pois serão consideradas para a Elaboração da
Minuta do Contrato. Tais dados deverão estar de acordo com os dados que integrarão a Nota Fiscal, para fins de Faturamento. Seu
teor é de inteira responsabilidade da empresa licitante.
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social da Empresa: ______________________________________________
CNPJ: _________________________ Insc. Estadual: ________________________
Telefone: ( ) ___________ Fax: ( ) ________________ E-mail: ___________
Endereço Completo da Empresa: (Logradouro, nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP)

DADOS DO(S)RESPONSAVEL(IS) PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
(Caso não tenha sido comprovado no processo licitatório poderes para assinatura do Contrato será necessária a
apresentação de procuração com poderes específicos para assinar contratos).
Nome Completo: ___________________________________________________________
Endereço/Domicílio Completo (Logradouro, nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________
Estado Civil: _____________________ Nacionalidade: __________________________
Cargo que ocupa na empresa (proprietário, sócio-proprietário, procurador, representante, entre outros):
_____________________________________
RG (Órgão e Estado emissor): ____________________ Data da Expedição: __________
CPF: _________________
E-mail: _______________________________________________________
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ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 258/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018
Termo de Contrato n.° XXX/19, para o FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, que celebram entre si, o Município de
Cachoeira de Minas, inscrito no CNPJ n.º 18.675.959/0001-92, isento de Inscrição Estadual e a Empresa
____________________________.
Aos XXX dias do mês de --------------- do ano de 2019, o Município de Cachoeira de Minas, com sede na Praça da Bandeira,
n.º 276, Centro, nesse ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Dirceu D’Ângelo de Faria, brasileiro, casado, portador do CPF n.º
563.371.836-49 e do RG n.º MG-3.179.907 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Luiz Gonzaga de Rezende, n.º 293, Bairro Beira
Rio, neste Município de Cachoeira de Minas, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa _______________, CNPJ n.º XXXX,
Inscrição Estadual n.º com sede na XXXXX, situada (endereço) ---------------, n.º XXXX, bairro --------------- em ---------------, Estado de --------------, neste ato representada pelo ---------------, o(a) Sr(a). ---------------, (nacionalidade), (profissão), (estado civil), portador(a) do CPF n.º ------------------------ e do RG n.º ----------, residente e domiciliado(a) em ------------, Estado de ------------, doravante denominada CONTRATADA,
tendo como respaldo o resultado do Pregão Presencial n.º 082/2018 e a autorização constante do Processo Licitatório n.º 258/2018,
celebram o presente contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis Federais n.º 8.883 de 08
de junho de 1994 e 9.648 de 27 de maio de 1998, visando a aquisição de materiais de consumo para as secretarias municipais, mediante
as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - É o objeto do presente contrato o fornecimento de materiais de consumo, tais como: materiais de limpeza, higiene e descartáveis,
para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme discriminados no Anexo II do Pregão Presencial n.º 082/2018,
Processo Licitatório n.º 258/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 - O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de Dezembro de 2019, contado a partir da data de assinatura do mesmo
ou até o fornecimento do produto licitado, O QUE PRIMEIRO OCORRER.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente, em até 20 (Vinte) dias, após a apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s)
Fiscal(is), devidamente atestada(s) na Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO(S)
PRODUTO(S).
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude
de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
3.3 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de Regularidade com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 - A contratante pagará à contratada a importância de R$ ------------ (-----------------------------------------------), que para efeito legal
passa a ser o valor do presente contrato, conforme descrição abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE/
UNIDADE

MARCA

VALOR UNITÁRIO

1.
...

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
5.1 - Os preços propostos, resultantes do Processo Licitatório n.º 258/2018, mencionados no Anexo II do Pregão Presencial n.º 082/2018,
são fixos até o término deste contrato, salvo alterações devidamente comprovadas por documentos e aceitas pelo Município.
5.2 - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará; para verificação dos descontos constantes dos
demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras do mesmo produto ou similar, utilizando se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal,
devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com a justificativa da escolha do critério e
memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 05 (Cinco) dias úteis.
5.3 - É vedado ao fornecedor interromper o fornecimento de materiais, sendo o referido obrigado a continuar as entregas enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando nesse caso sujeito às penalidades previstas na Cláusula Décima.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 - Os recursos para a aquisição do produto especificado na Cláusula 01 são oriundos da Lei Orçamentária n.º 2.548 de 12 de
Dezembro de 2018, sob as seguintes dotações: 02.03.04.122.0401.2.007.339030-30; 02.04.01.12.361.1202.2.066.339030-58;
02.04.01.12.365.1203.2.189.339030-75;
02.04.01.12.365.1206.2.188.339030-79;
02.05.10.122.1005.2.182.339030-165;
02.05.10.301.1001.2.167.339030-190;
02.05.10.301.1001.2.190.339030-204;
02.05.10.303.1003.2.163.339030-261;
02.06.01.08.244.0801.2.195.339030-330; 02.07.01.15.452.1502.2.128.339030-399; e 02.09.02.27.812.2701.2.030.339030-488.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO
7.1 - O fornecimento dos itens constantes do Anexo II do Pregão Presencial n.º 082/2018, será prestado mediante a apresentação de
AUTORIZAÇÃO, através de “Ordem de Fornecimento” emitida pelo Encarregado do Setor de Compras do Município de Cachoeira de
Minas, com controle feito pelo mesmo.
7.2 - Ao Município de Cachoeira de Minas reserva-se o direito de exigir a substituição do produto entregue fora da qualidade solicitada,
bem como alterar o quantitativo para menos, dentro das necessidades do Município, obedecidas as normas legais vigentes.
CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
8.1 – O licitante vencedor ficará obrigado a:
a) Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento a esta condição caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante classificado em 1º (Primeiro) lugar às penalidades previstas na
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Cláusula 11 deste Contrato. Ocorrendo essa hipótese, a Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas/MG convocará os licitantes
remanescentes;
b) O valor proposto em hipótese alguma poderá ser alterado, devendo estar nela incluído qualquer eventualidade que possa
ocorrer inclusive o transporte do produto, até o local de entrega.
c) Realizar entrega do objeto licitado às suas custas (impostos, taxas, fretes e demais encargos) e em lugar apropriado,
mediante a “ORDEM DE FORNECIMENTO” emitida pelo Encarregado do Setor de Compras do Município.
d) Responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes legais.
e) Os produtos cotados deverão ser de procedência e serão inspecionados na entrega pelo Encarregado de Almoxarifado e
Setor responsável pela solicitação.
f) As mercadorias descritas no Anexo II, do Edital, deverão ser entregues gradativamente, de acordo com a necessidade dos
produtos, com controle feito pelo Encarregado do Setor de Compras, podendo em alguns itens ser requeridos todos de uma só vez,
devendo ser entregues pelo(s) licitante(s) vencedor(es) no local de entrega e dentro do prazo de entrega.
g) A empresa terá o prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, para entrega do produto, a ser
entregue no seguinte endereço: Rua Padre Sérgio, n.º 237, Centro, Cachoeira de Minas/MG, no Almoxarifado Municipal.
h) Na análise do pedido de revisão de preços, dentre outros critérios, a Administração adotará; para verificação dos valores
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil,
produtoras e/ou comercializadoras do mesmo produto ou similar, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo
Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com a justificativa da
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 05 (Cinco) dias úteis.
i) É vedado ao fornecedor interromper o fornecimento dos produtos, sendo o referido obrigado a continuar as entregas enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando nesse caso sujeito às penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira.
j) Fica ainda sob a responsabilidade da contratada todos os encargos sociais, previdenciários, tributários referentes aos
salários/honorários pela execução dos serviços, despesas com deslocamento, alimentação e outros que incidirem sobre o objeto licitado.
8.2 - Ao município de Cachoeira de Minas/MG:
a) Fazer o pagamento a contratada no prazo estipulado na letra g desta Cláusula.
b) Receber os materiais em conformidade com as descrições do Anexo II.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses e condições previstas nos artigos 77 a
80 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
10.1 - Dentro de 20 (Vinte) dias, contados da assinatura deste Contrato, a CONTRATANTE providenciará a publicação de seu extrato no
Órgão Oficial de divulgação do Município, de conformidade com os Arts. 37, caput, da CF/88, § 1º c.c o Art. 116, ambos da Lei
Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas quanto ao fornecimento dos objetos desta licitação poderão ser
aplicados ao licitante alternativa ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:
11.1.1– Advertência;
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11.1.2 – Multa de até 30% (Trinta Por Cento) do valor total da proposta, a critério da Administração e conforme a gravidade
do ato;
11.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (Dois) anos; e
11.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.2 - Em conformidade com o Art. 86 da Lei Federal n.º 8.666/93, o atraso injustificado na entrega do produto, objeto deste Pregão
sujeitará o licitante a multa de 5% (Cinco Por Cento) ao dia, sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir do dia imediato ao
vencimento do prazo estipulado para a entrega do produto.
11.3 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados às detentoras da ata, podendo,
entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.
11.4 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, previstas na Lei Federal n.º
8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei Federal n.º 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1- As alterações contratuais que se fizerem necessárias serão formalizadas através de Termo Aditivo, não podendo as
comunicações expedidas modificar qualquer aspecto substancial deste Contrato.
12.2 - As Leis Federais n.ºs 10.520/02 e 8.666/93, alterada pelas Leis Federais n.ºs 8.883/94 e 9.648/98 regerá subsidiariamente, a
aplicação deste Contrato e a solução de litígios que eventualmente deles possam resultar.
12.3 - O foro do presente Contrato será o da Comarca de Cachoeira de Minas/MG, excluído qualquer outro, ainda que privilegiado.
E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03 (Três)
vias de igual teor e para o mesmo efeito que, após lido e achado conforme é assinado pela CONTRATANTE, CONTRATADA e
testemunhas.
Cachoeira de Minas/MG, ____ de ____________ de 2019.

_______________________________
Pela Contratante
Sr. Dirceu D’Ângelo de Faria
PREFEITO MUNICIPAL

_______________________________
Pela Contratada
Sr. (a) ..
EMPRESA

Testemunha 01: _________________________

CPF/RG: _________________________

Testemunha 02: _________________________

CPF/RG: _________________________
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ANEXO X – PASSO A PASSO DO SOFTWARE PARA LANÇAMENTO DOS PREÇOS
As informações abaixo deverão ser seguidas para o lançamento dos preços no software.
Recebendo o arquivo por e-mail nomeado com “nome da empresa” e com a extensão .rar, baixar e abrir. Assim que abrir,
extrair o arquivo compactado, conforme mostra na FIGURA 1, ou descompactar dependendo do programa a qual irá abri-lo.

FIGURA 1 – Arquivo .rar

Salvar o arquivo diretamente no pen drive ou CD regravável, que será colocado dentro do envelope de proposta comercial, e
descompactar a pasta (extrair os arquivos compactados).
Após descompactar, fechar o arquivo .rar e abrir o arquivo extraído, conforme FIGURA 2.

FIGURA 2 – Arquivo extraído

Renomear o arquivo "cotacao2.ex" para "cotacao2.exe", conforme FIGURAS 3 e 4, respectivamente.

FIGURA 3 – Arquivo a ser renomeado
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FIGURA 4 – Confirmar alteração

Abrir o programa renomeado, e ir no menu "Cotação" - "Cotação Geral", conforme FIGURA 5. Lançar os valores unitários e
suas marcas. Fazer isso nos itens de interesse da empresa até terminar a cotação. Se caso a empresa não for cotar todos os itens de
uma só vez, é só clicar em voltar e depois em sair que a cotação será salva automaticamente para poder continuar depois.

FIGURA 5 – Cotação

Terminando, a empresa poderá conferir seus preços em "Relatórios" - "Conferência de Preços". Conferindo poderá gerar a
proposta final em "Relatórios" - "Impressão da proposta final", conforme FIGURA 6 (lembre-se de estar conectado a uma
impressora), assim será gerado o código de validação na ultima página da proposta.
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FIGURA 6 – Impressão final da proposta

Após gerar a Proposta Final verificar se estão na pasta os arquivos "regin" e "regcab", conforme FIGURA 7.

FIGURA 7 – Conferência de arquivos.

Uma vez gerado o código de validação a cotação não poderá ser alterada. Caso precise ser alterada, deverá fazer todos os
passos novamente e o código de validação anterior perderá sua validade, sendo necessária nova impressão final da proposta,
gerando assim novo código de validação.
Caso não salvou o arquivo inicialmente no pen drive ou CD regravável, que será colocado dentro do envelope de proposta
comercial, deverá depois de terminar toda a cotação, copiar TODOS os arquivos para o mesmo. Após abrir a proposta da empresa
em nosso sistema, se for pen drive, o mesmo será devolvido à licitante.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(enviar pelo e-mail licitacao@cachoeirademinas.mg.gov.br)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 258/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018

EMPRESA:
CNPJ:
Endereço:
Cidade/Estado:
Telefone:
Fax:
e-mail:

Obtivemos, por meio do acesso à página www.cachoeirademinas.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório
da licitação acima identificada.

Local: ______________________________, ____ de _______________ de ______.
Nome:

Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o
recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, pelo e-mail licitacao@cachoeirademinas.mg.gov.br.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas, por meio de e-mail, de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página (www.cachoeirademinas.mg.gov.br) para eventuais comunicações e ou
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
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