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RECIBO DE RETIR;ADA

pnseÃo PREsENcTÀL
Razão Social
CNPJ NO.

Endereço:

E-mail
Cidade

Estado

Telefone:

Fax

Pessoa para contato:

Recebemos

através

do
acêsso
págil:a
à
r,"..i
. InoÍttecarmeJ-g:{.j : Ç. . . il L ,
nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
v,:

Local:

de

de 20L6.

Assinatura
Senhor Licitante,
vi sando comunicação futura entre o setor de Licitação e essa
empresa, solicito p-reencher o recibo de entrega do edital e
remeter à Comissão Pernanente de Licitaçãc por meio de iax

pelo
ou
e-mail_
l"f*i"haca*m**hecarrnelo$srnaii- " *#Í{r. A não remessa do recibo
exime-nos da comunicaÇão de eventuais retificações ocorridas
no instrumento convocaió::io, bem conro de quaisquer informações
adicionais.
(

034

3842-5880

)

GILBERTO DONIZETE DE MELO JI'NIOR
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N" 027 /20L6

Processo no: O4L/2OL6
Modalidade: Pregão Presencial-

Edital n": O27/2OL6 - Registro de Preço
Tipo: Menor Preço por ftem

objeto: AQUTSIçÃo DE !!ATER.rÀr, ESPORTTVO
NECESSTDÀDES DÀ SECRETÀRIA MUNICIPAI DE

PARJA ÀTEIIDER ÀS

ESPORTE, LAZER

E

TURISMO.

À Prefeitura Municipar de Monte carmero, seção de compras e
Licitações, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio
designada pela portaria no 6515 cie '28 .ie Setembro de 20L5, com
autorizaçào do Ge*stor cio Departamento, de acordo com a Lei no
8.666 de 2l de JunLro de 1993, Lei no r0.520 de l1 de Jurho de
2002 e Lei Mun-'.cipar no 606 de 7'i de Fevereiro de 2006, torna
publico aos interessados que estará reunido o pregoeiro e sua
comissão de Apoio para proceder abertura dos envelopes
contendo documentação e proposta orÇamentaria, para sereção de
empresa confoime tabela abai>lc-,:
DATA

PROTOCOLO DOS

ATÉ O DIA

ETI\ZELOPES

SESSÃO

DA

HORjA,

LOCAI,

ATÉ

Setc;r
de
Protocolo
(Gabinete)
Av.
Olegário
Maciel , 212, Cent::o, Monte

0B:45

Carme Lo /MG

PÀRJA

A

PUBLICA

SESSÃO

2s/08/20L6

09:00

Setor de LicitaçÕes (Sec.
Fazenda) - Av. Olegário
Maciel, 242, Centro, Monte
Carmelo/MG

1
1

- DA LEGrSr,ÀçÃO ÀPLrCÁVEL
1 - O presente procedimento ljcitatório é discipllnado pela
i n" 70 .520 , de Ll de j ulho de 2U'o2 e pelo regulamento
C

Municipal de Fazencl:r
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aprovado pela lei Municipal n" 606 de 11 de Fevereiro de

no decreto no L.251 de 02 de janeiro de 2014 e no que coubpela Lei no 8.666 de 2L de junho de 7993 e suas alteraçôes e,
pelas condições estabelecidas no presente EdltaI abaixo
fixadas.
2 - OB.]ETO DÀ LICITÀÇÃO
2.I - A presente licitacão

tem por objeto

a

I"ÍATERIAI ESPORTIVO PÀRJA ÀTEIIDER AS NECESSIDÀDES

ÀQursrÇÃo DE
DA SECRETÂRIA

MTNICIPAI DE ESPORTE, LÀZER E TITRISMO.

3 _

DO CREDENCIÀI{ENTO

-

DO ENVELOPE DE

I]ABILI

3.1 - O pr:oponente deverá apresentar-se para credenciamento
junto a Comissão Permanente de Licitações por intermédlo de um
representante euê, devidamente munj-do de documento que o
credencie a participar dest-e certame, venha a responder pela
empresa licitante,
devendo, ainda, Do ato de entrega dos
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de fdentidade ou
outro documento equivalente, com fcto.
3. 1. 1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento
publico de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida, com poderes para fcrmul-ar ofertas e l-ances de
preÇos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
em nome do propon-^nte, conf orme MODELO DE CREDENCIAMENTO
ESPECÍFICO _ ANEXO III.
3.7.2 - Em sendo sócío, proprietário, dirigente ou assemelhado
da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrlgações em
decorrência de tal investidura.
3.2 - No caso de microempresa oJ erii)resa de pequeno porte que
opr-ar pela fruição dos beneficios oa Lei Ccmplementar Eederal
no 123 / 06, deverá apresentar Declaração Ce Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, Do momento do credenciamento, sob
pena de reclusão de seus direitos
1
,\ntlersort l'ircs
Se'crctaria Munici
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O credencj-a.rrento trago EM t'lÃOS deverá conter oss
documentos:

a) Carteira de Ídenf.idade oa ouXro doet:m.enXo eqaiwaT-ezzte,
foto (cópia autenf.icada) ;

com

b) Lnstnzmento ptiblico de procuração ou ínstrurrento particuJ,ar
com fima recotútecida;
c) Copia do respectivo
autenticada) ;

Estatuto ou Contrato Social

(copia

d) Certidão Siry)lificad.a de hlic,roerqtesa ou Ery>resa de Pequeno
Porte anitida pef,a Junta CoaerciaL Estadual (soutente eru caso
de Microqpresa ou Eryresa de Pequeno Porte)
.

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 - A Proposta de Preços e os documentcs que a instruirem
deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, eItl
envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter em
sua parte externa, oS dizeres:
ENVELOPE T - PROPOSTA
PREFETTURA MUNICIPAI DE MONTE CARMELO

PROCESSO: O4L/2O76

PREGÃO PRESENCIÀL: O27 /2OL6

TrPO:

MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto:

ÀQUISIÇAO DE IIATERIÀI ESPORTM PÀR;A ATENDER ÀS
NECESSIDÀDES DA SECRETÀRIÀ MUNICTPÀI DE ESPORTE, LÀZER E
TURISMO.

RAZÃO SOCIAL DÀ EMPRESA
n

.\ntlclson I'ilcs
Secrctaria I\4unicipa

Ci
Fazcncia

Pregoeiro

Prefeitura I\íunicipa I de [Vlonte Carmelo

{I

SEcRET^.RIA MUNrctpAL DE FAZENoa
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- orvtsÃo oe lrctrnçÃo

CNPJ

r
4

.2 - A proplosta de preços deverá conter:

4.2.L - Deg1aração de Inexistência de Fato Superveniente
Impeditivo à-HabiJ-itação, conforme modelo contido no Ànexo IV,'
4.2.2 - Valor unitário por Item;
4.2.3 - Valor Total por ltem;
4.2.4 - Valor Global da Proposta;
4.2.5 - Validade da Proposta 60 dias;
4.2 .6
Quaisquer despesas e encarg.os inerentes aos
transportes correrão totalmente por conta do fornecedor.
4.2.7 - Condiçôes de Pagamento: O Pagamento será realizado na
tesouraria do município, a partir da data de entrega da nota
fiscal, sempre de acordo com a disponibilidade financeira do
município.
4.2.8 - Prazo de vigência do Contrato: À vigência da Àta de
Registro de Preços inicia-se na data de sua assinatura e
vigorará pelo período de 01 (urn) àno.
5 - DO RECEBIMENTO E ABERTT'RA DOS EIiI\TELOPES
5.1 - A reunião para recebimento e pdra aberi-ura dos envelopes
r:ontendo a Proposta de Prer:os cle interesse clo licitante
e os
documentos que a instl;-li rem, será publica, dirigida por um
Pregoeiro e reaiizada de accrdo c:onL as disposiçÕes contidas na
legislaÇão mencionada ilo preâinbulo Ceste Edital,
em
conf ormidade com as condiÇões ne].e esi-abelecidas, bem como em
seus Anevfs, na loc.'1. e horo, .á deterr:inadc:;.
5.2 - No local e ho,-a marcadc,s, altL's do início da sessào, cs
j.nteressados dever:ão comprovar, cor m.rt I de instrumento
prop ot poderes para fo::mulaçio c1e ofert..rs e lances verbais,
nos
mos do Art. 10 da Lei lulurr-i,cipal no 606 de 71 de
\ ndersorr

Sccrctaria M

pal tlc Irazcrttla

Pregoeiro
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-

O|VISÃO

Or ltCtrAçÃO

ü
Fevereiro de 2u06, para a prática dos; denais atos d o cer
conforme item 03 deste i-cital.
>
5.3 Declarqda
a abertura da sessá,r pelo Fregoeiro, não mais
/
ao
serão admitâdos novos proponentes, dando-se início
',
recebimento dos envelopes.
5.4 - Serãoz abertos os ea.ielopes ccntendo as PROPOSTAS DE
PRECOS, sencid fei-ta 1 sua conferência e posterior rubrj-ca.
6 - DO ;IULGA}ÍENTO DAS PROPOSTAS
6.1 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo
as propostas de preÇos e classrf ir:ará o (s) autor (es) da (s)
proposta (s) de MENOR PREÇO POR ITEM e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores si.icessivos e superiores em
até 102 (dez por cento), reiativainente à de menor Preço.
6.2 - Quando não forem verificadas, flo mínimo, três propostas
escritas de preÇos nas condições definidas no subj-tem
anterior, o Pregoel ro convocara todos os autores para que
participe dos lance's .rerbais, qrralque:: oue se j am os preÇos
ofertados nas propostas escritas.
6.2.7 - Os lances verbais serãc: iniciadcs pelo autor que
apresentou o maior preÇo para o it:m na proposta escrita e
seguldo pe los demai s r:Ia orderii c:.ecre scerite e deverá ser
obrigatoriamente inferior ao menor preÇo fixado na proposta
escrita.
6.3 - Não poderá haver desist-ência dos lances ofertados,
sujeitando-se o proponente à penaJ-idade constante do subitem
L] .6 deste Edital.
6.4 - Verificando-se, no curso da aná1ise, o descumprimento de
requisitcs estabele:',i dcs neste Eclital e seus Anexos a mesma
será desclassificada.
6.5 - Após esse ato, será encerraoa .? etapa competiti-va de
preÇos propostos docun,en talmente e <..'rdenadas às of ertas para
fornecimento dc. objetc lefinidc neste Edital, exclusivamente
pelo critério de MENOR PRF,ÇO POR I'I'EI\í.
quanto ao objeto
6.6
Pregoeiro examinaia à ai-eit,cilidade,
e val
da primeira classrf icacia, decidincio m V damente d
r\nclcrstln
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respeito.
6.1 - Sendo aceitável a menor oferta de preÇo pelo item, será
7
verif icado o- atenci, mento das condiçÕes haL,ilitatórias
pelo
qr; a tiver formuiado.
Iicitante
6.8 - Constí-tadc o atendimento pleno às exigências do edital,
o proponente,, será deciarado vencedor, sendo-Lhe adjudicado o
obleto
;
6.9 - Se a -oferta não for aceitável ou se o proponente não
atender às exigências do edital, o Pregoeiro examinará as
ofertas subsequentesr Râ ordem de ciassilicação, e reabrirá a
disputa durante o perÍodo de até trinta minutos, até que seja
apurada uma proposta que atenda aos interesses do municipio,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o objet-o.
6.10 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, oâ qual
serão registradas as ocorrências relevantes e eue, ao fj_na1,
será assinada pelo Pre,qoeiro, Equipe de Apoio e os licitantes
presentes.
6.77 - Em caso de diverqêrrcia entre informaçÕes contidas em
documentação impressa e na propost.-r específica, prevalecerão
as da proposta.
6.L2 - Não se considerara qualquer vantagein não prevista neste
Edital e seus Anexos.
6.13 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a
classificação se fará, obrigatori amente, pcr sorteio, êfr ato
púb1ico para o qual todos os l-icit:ntes
habilitados serão
convocados, nos termos do § 2o clo art. 45 oa lei 8.666/93.
6.74 - Em relação aos critérios de clesempate, considerando as
prerrogativas
legais pelas microenprêsas ou êmpresas de
pequeno porte, se o caso, deverá seL' observado o regulamento
estabelecido nos itens seguintes des r-e edi-r-al :
6 . I4 .7 - Havendc I ,:ncês, lÊ microempresas ou
êmpresas de peqrrêno porte, --(rm valores lguais
ou infericres
a 5Z (cinco por cento) da
lici',.ante orrgi,nainente rre-1.hci: cfassificada no
certame, será f acultacio à ml
resa ou
.\nderson [)
Sccretalia

l,Â^Jutle l:azencla

Prcgoeiro

effi'e
W
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ese Oe oequeno porte o ,jireito de
seu lance final,
apresentado preÇo i
àquela consrderaCa vencedora do certame, nos
termos do artigo 45, da Ler Complementar no
!23, de 07 cie agostc de 2al4;
6 . L4 .2
de
- |Jão sendo exerc^ c1o o direito
preferência nos termos do subitem anterior, oo
píaza de 0 5 (cinco ) minul-os a contar do f inal
dos lances cfertados, ou a não apresentação de
proposta inferior pela microempresa ou êmpresa
de pequêno porte/ acarretará na preclusão e a
contrataÇão da pr:oposta origrnalmente mais bem
classif i,:ada, ou r'ev,)geÇão d certame.
6.74.3 - O instituto
da preferência da
contratação no exame das prcpostas previsto no
presente e,lital,
somente se aplicara
na
hipótese da proposta ini:ial
não ter sido
apresenl-ada por microempresa ou êmpresa de
pêqueno porte.
empi

7 - DÀS CONDIçÕES pÀR;A pARTrCrpÀÇÃO
1.1 - Poderão participar
deste Pregão os interessados que
atenderem a todas as exigências,
incl-usive quanto à
documentação constantes cieste Edit-al e seus Anexos.
1.2 - Não poderão participar deste Pregão:
1 .2.1
- Os interessados que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, Cissoluçãc, liquidação ou em
regime de consórcio, quaLquer que seja sua forma de
constituição.
1.2.2 - Empresas estrangeiras que não funcionem no pa1s.
1 -2.3 - Aqueles que tenham sido deciarados inldôneos para
licrtar
ou contratar com a Admrnlstr:ação Publica ou punidos
com suspensão cio direito
de licitar
e contratar com a
Prefeitura Munici pal de Morrte Carnelo
1.3
E-starão impedicra"s de pa,:'ttcipar desta licitação
AS
empre
Ancicrson Pir
Secrelirria M

pal de F-azencla
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7.3.1 - Que/ apresentem mais de uma proposta para cada i

o

especifico ou que um de seus sócios sej a servidor púb1ico
municipal;
1.4 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá
ser datada e assinada por seu (s) representante (s) Iegal (is),
devidamente qualifrcado (s) e ccmprovado(s)
1.5 - Os documentos necessários à habi1itação poderão ser
apresentados em original
acompanhada de cópia para ser
conferida e autenticada peJ.o pregoeiro e/ou equipe de apoio no
momento do credenciamento, ou pcu ciualquer processo de copia
autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em
orgão da imprensa. As copias autenticadas não serão devolvidas
e não será permitida reprodução de copias nos setores
pertencenLes a Prefeitura Municipal.
-

8 - DÀ HABTLTTAçÃO
B. 1
O envelope r1o II "DOCUMENTÀçÃO DE ITABILITAÇÃO" deverá
ser protocolado no 1oca1, dia e hora determinados, devldamente
lacrados e rubricados no f echo, e conter ern sua parte externa,
os dizeres:
E}iIVELOPE II
HABILITAÇÀO
PREFEITUR;A MUNICIPAT DE MONTE CARMELO

PROCESSO: O4L/2OL6

PPIEGÃO

TrPO:

objeto:

ÀQUISTÇÀO

NECESSIDADES

PRESENCTÀL: 027 /20L6
MENOR PREçO POR ITEM

DE !ÍATERTAI

ESPORTTVO

DA SECRETÀRIÀ MUNTCIPÀL

DE

TURISMO.

RÀZÃO SOCTÀI DA EMPRESÀ

.\ndclsorr l'ircs

t^,tl

Secrcltria

dc lrazcrtcla

N4uni

PÀRJA ATENDER ÀS

ESPORTE, r,ÀZER

E

Prefeitura lVlunrcipal de Monte Carmelo
SEcRETARTA MUNrctpAL DE FAzENDA

DE

- otvtsÃo or lrcrrnçÃo

FLS

CNPJ

1 - O EnveJ-ope no II "DOCUMENTaçÃO On HÀBILITÀçÃO", deverá
conter os seguintes documentos:
He ilitação Jurídica, Físca1 e Declaração:
B.

1.

a) - Declaração de que não emprega menor, conforme modelo
contido no Anexo V,'
b) - Contrato soc'al em vigor (Consolidado) , devidamente
registrado, erTI se tratando de sociedades comerciais; exÍgindose, no caso de sociedade por açÕes, documentos de eleição de
seus administradores; quando se tratar de enipresa pública será
apresentada cópia das Ieis que a j-nstituiu;
c)

Cédula de ldentidaCe dos sócios da empresa (RG);

d)

Cadastro de pessoas fisicas

e)

Comprovante de Inscrição do CNPJ;

dos sócios da empresa (CPF);
U

f) - Certidão Negativa de Débrto do Município Sede da
(CND Municipal);
q)

Certidão negar-iva Ce debitos jurrto ao

Empresa

FGTS;

h)
Certidão negativa Ce débitcs jui'rto à Secretaria de Estado
da Fazenda Publrca Estaduai
) - Certidão Con;unta de Débitos Relativos
Federais e a Divida Àtiva da Unrào;

a Tributos

r

j)

ertidão Negativa de Debitos Trabalhistas

(i

.\ntlersorr I)
Secrctaria

(CNDT);

clc I'azcntla

Prcgociro
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f) - Certidão Negativa
Judicial;

C.-:

fa]ência,

-

OtVtSÃO Oe
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Corrcorclata ou

Re cup

m) - Será verificado o quadro societário e o endereço dos
Iicitantes
com vistas a verificar
a existência de sócios
comuns, enclereÇos -dênticos e/ou indicros de parentescos,
fatos que anafrsados em conjurLto com outras informaçÕes,
poderá indicar
ocorr'ência de fraudes contra o certame
licitatório.
Portanto, havendo indicios de fraude, deverá ser
adotada a prerrogativa clo parágr;rf o terceiro do artigo 43 da
Lei 8.666/93. Caso const.atada a p.jirLi,::ipaÇãc de um mesmo sócio
em mais de uma empres,l licitante,
estas serão inabilitadas,
podendo, ainda, serem decl:radas inidôneas para cont-ratar com
a Administração Públ-ica, conforme item 15.
n) - Todos os documentos apresenIados deverão corresponder
unicamente em nome do licitante
que se habilita
para o
certame:

n.1) se o licitante
for matriz, l-odos os documentos deverão
estar em nome da matriz;
n.2) se o licitante f cr à filia].,
tc,dos os documentos deverão
estar em nome da fi].ia].;
n.3) serão dispensados .ra filial.
aqneles documentos que pela
propria natureza, comprJvadamente forem einitidos somente em
nome da matriz.
Os documentos qu.e não infomaron a descrição da data de
walidade, serão wá7idos por 90 dias, à partir da data de
eELLS,saO.

8.2 -

DrsPosrçÕEs GERiA,rs DÀ rrABrLrTAçÃo

8.2.L - Ilão ser,ão ace-i-.os-; proti--col.s de enLrega ou solicitação
de dccumento em slbscituiçãc aos clocumencos requeridos no
presente Edita-l e seus Anexos.
8.2.2 - Se a documentaçào cie habilitação não estiver completa
e corret,a cu contraria-r' quaLqu.:r -''.spcsitrv: deste Edital e
SEUS

.,\ndcrson l)
Sccrelaria

ê'lôq ô Droet,ro j-;g COnSidera:a O prOpOrrente INABILITADO.
(i
dc [razcncla

JÊ
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8.2.3 - Havendo resr-i:ição q,:anto à reguiaricade fiscat
a
de microempresa ou empresa de pequeno porte, fica conce did o
praza de 05 (cinco) dias para a sua regurarização, prorrogáver
por lgual periodo mediante justificativa
tempestiva e aceita
pela Comissão Permanenie de Licitação, nos termos do s lo,
art. 43, do mesmo dispositivo legarl.
8.2.4 - A não regularização fiscal no prazo estaberecido no
subitem anterior
implicara
decadência do direito
à
contratação, sendo facultada à Administração convocar os
l-icitantes remanescentes, flâ ordem de classiflcação,
para
assinatura da Ata de Reqistro cie Preços, ou revogar a
licitação nos termos do art. 43, § 2o, da Lei complementar no.
Tn/20a6.
8.2.5 - o envelope de documentação que não for aberto ficará
em poder do Pregoeiro peio prazo de 30 (trinta) dias, a contar

da homologação da licitação, devencio a licitante retirá-lo,
após aquele periodo, flo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
inutilização do envelope. "
9 - DA rMpUcNAçÃO DO ÀTO CONVOCATóRIO
9.1 - Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, quaJ quer pessoa poderá peticionar
por escrito contra o ato convocatório.
9.1.L - A petição de impugnação e/ou pedido de esclarecimento
deverá ser dirigida
ao Pregoeiro e protocolada no Setor
Competente.

10 - DOS RECITRSOS
10.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão,
com registro
em ata, da síntese das suas razÕes e
contrarrazÕes, podendo os lnteressados juntar memoriais no
prazo de 03 (três) dias úteis.
10.2 - Em casos especiais, quando complexas as questÕes
debatidas, o Pregoei ro concederá, àqueles que manifestarern a
interes
de recorre.L / praza dc 03 (três dras uteis para
apresen
ão das corres pondentes razões, fican
os demais,
.\ntlcrson Pircs
Sccrelarria Muni
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íl

desde Iogo, intj-mados para apresentar contrarrazões em
número de días, eue começarào a cor.er do termino do pÍ:azo
recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos autos.
10.3 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito
suspensivo.
10.4 - O acolhlmento do recurso importará a invalidação apenas
dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada

aos interessados, oâ sede da Secretarla lqunicipal da Fazenda
de Monte Carmelo, scb a responsabiliclade do Pregoeiro e Equipe
de Apoio.
11 - DÀ ENTREGA DO OBJETO LICITÀDO
Os itens deverão ser entregues de acordo com solicitação da
Secretaria Municipal de Fazenda, após a emissão da À F.
(Àutorizaçáo de Fornecimento);
emitida pelo setor de
L5.cS-taçôes.

L2 - DO PÀGÀIUENTO
12.L - Condições de Pagamento: O l?agamento será na tesouraria
do município, a partir: Ca.'lata de entrega la nota fiscal, de
acordo com a orsponibrlidade frn.rnceira do municipio, para a
emissão da nota fiscal sempre deverão ser,lescritos
todos os
rtens f ornecidos no mês cie ref eLênc: l, acomr.anhado de todos os
pedidos de cada secretaria e a requisição emitida pelo gestor
da Ata cle Registro de Precos . Esl-as notas f iscais deverão ser
entregues na secretaria de origem. (A nota físcal deverá ser
elorritid,a em waTor fixo com duas ê êrn casos específicos três
casas decimais).
12 .2
- Caso a Nota Fi scal /TaLura se j,a devolvida pela
PrefeÍrura, por esta- tnêxata, será contaCc itovo prazo para o
paeamento a partir da ciat.r de sua reapr.sentação, oâ forma
prevista no subitem 1. i dest-e- Edii al.
13
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13.1

caso
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ú í) 4
preÇos, dentro do pr)zc) de vigência não supÊrior a um ano
se restabelecem os quantitativcs
inicialmenLe flxados
licitação, sob pena de se infringirem os principios que regem
o procedimento 1 icitatorio,
indicados no Art. 3o , da Lei
Eederal no B .666/ 93.
73.2 - Os preÇos registrados podem ser revistos em decorrência
de eventual redução dos preÇos prar-icados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo a Administração, promover a negociação junto aos
fornecedores, observadas as disposiçÕes contidas na alinea \\d//
do inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93.

L4 - DA EXECUçÁO
14.1 - A entreqa do objeto licitado será feita pela Contratada
somente após a assinatura da respectiva ALa de Registro de
Precos, âssinatura do Ccntrato quarLdo cabível e emissão da
AutorizaÇão de Compras e Serviços (ACS) .
l-4.2 - O órgâo Requisitante, ou às suas ordens, fiscalizarão
obrígatoriamente a execução da Àta de Registro de Preços, Dâ
parte que os couber, a fim de verifi.car
sê no seu
desenvolvimento estão sendo observadas as especificaçôes e
demais requisitos nel-e previstos, rêservando-se o direito de
rejeitar o recebimento do objeto ç[ue, a seus critérios,
não
forem considerados satisfatórios.
14.7.1 - Caberá ao órgão Requisitanter ou às suas ordens, a
responsabilidade, flâ parte que oS couber, de gerenciar a
compra/serviços, fiscatizando e cont-rolando a entrega do bem
ou serviços, eue deverá ser exclusivamente no interesse da
administração.
L4.7.2 - A fiscalização por parte do órgão Responsável não
eximirá a Contratada das responsabiLidades previstas no Código
Civil e dos danos que vier causar ao município ou a terceiros,
por culpa ou dolo de seus funcionários na execução da Ata de
Regi s t o de Preços.
15
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15.1 - O não cumprimento das obri-gações assumidas
ensejar a aplicação das seguintes perralidades:
T - Advertência, por escri to,'
II - Multa, de 2Z (dois) por cento ao mês sobre o valor da
proposta;
de participar
III
em
- Suspensão remporária do direito
licitações e impedirrento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com
a Prefeitura Municioal de Monte Carmelo.
16 - DOS RECURSOS ORÇÀMENTARTOS
L6 . i - lJa l icitação por registi:o d': preÇo,s não é necessário
rndicar a dotaçáo orçamentaria/ olre somente será exigida para
f ormalizaçào do contrato ou cutro rnStrumer,l-,) hábif .
t7 - DAS DTSPOSTÇõES GERjA,TS
11 .L - É facultacla ao Preq.leiro ou à autc,ridade superíor/ e1n
quaiquer f ase da l iciLacàc, a promcção de ,.1r ligência destinada
a escLarecer ou complenrer,tar a ins tr"lção cr ) processo/ vedada a
inclusão posterior de clccumêr,t-o 01. infornação que deveria
constar no ato da sessio publica.
L7.2 - Fica assegurado à Prefeitur.e Municipal de Monte Carmelo
o direito de no interesse da Administração, anular ou rêvoçÍar,
a qualguer tempo, Do todo ou em pa-rte, a presente licitação,
Dâ forma da legislação
dando ciência aos participantes,
vigente.
I1 .3 - Os proponente,,s assumem Loclos os cu*"t- ls de preparação e
apresentrÇào de sue,i prcpostas e a Pref ei t-ura MunicipaL nao
sera, efl nenhurrL ce.so, responsável por esses custos,
independentemente Ca conduça. f u resu lr-adc clo processc
licitatorio.
e
11 .4 - Os pr.rponente: são resi-)onsáveis pela f idelidade
.Legitimidade das informaci: es e cios ooclrnentos apresentados em
fase da licitação.
YuqrY
pós apresentação da propc-,sta, não caber des istência
7 r- .5
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0

do licitante,
salv.) por niotivo j usto decorrente de f
superveniente e acei:o pelo Pregoeiro.
qrre ense j ar o retardament-o da execução do
l1 .6 - O licitante
certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo
inidôneo , f rzer declar:ação f al sa or.l cometer f raude f iscal,
garantido o direito previo da cit-ação e da ampla defesa,
ficará impedido de licitar
e ccntratar com a Administração,
pelo pra zo de até cinco anos, rinqu.-..nto perCurarem os motivos
determinantes da punição ou ar-é que sej a promovida a
perante a própria autoridade que aplÍcou a
reabílitação
penalidade.
l1 .1 - Não havendo expediente or-r ocorrencio qualquer motivo
superveniente que -r-mpeÇa a real tzação do certame na ciat-a
marcada, a sessão ser:á automaticamente transferida para o
primeiro dia útiL subsequente, no mesmo horário e locaI
anteriorrnente estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário.
17.8 - Fazem parte integrante do presenl--e Edital:
17.8 - Fazem parte integrante do pre;ente Edital:
Anexo T - Termo de Referência;
Anexo IT - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Modelo de Credenciamento Específir:o,'
Anexo IV - Modelo de Declaração de fnexrstência de Fato
Superveniente fmpeditivc- à Habílitação;
Anexo V - Modelo de DeclaraÇão de que;-ião Empreqa Menor;
Anexo VT - Minuta da Futu.ra ALa de Registro le Preços;
Anexo VII - Minuta do Eul-urc Coni-ratc,.
11 .9 - Na contagem dos prazos ..:st-abelecidos neste Edital
e
seus anexos, excluir-se-á o dia do jnÍcio e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e ven(-em os prazos em dias de
expediente na Prefeitura Municipal cie Monte Carmelo.
71.70 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a
eventuais duvidas na interpretação clo presente Edital e seus
Anexos, de
â ser: ,lncaminhado por: escr ito, ao Pregoeiro, no
endereÇo men
nado cio preâmbul o c-io presente ,=dital.
71.71
lcgaçào do resultaclo desta licita Ção
o
^
,\ndct'sou I)ircs
Secretaria Municipal dc
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l-mplicará direito à contratação.
11 .L2 - Aos casos omiss<-rs aplic ar-se-á as demais dispos
5
constantes da legislação vigente.
l1-13.Cópias do edital e de seus anexos serão fornecidos pelo
Pregoeirc e sua equipe de apoio, das 13h3Onrin às 17h0Omin, flo
Setor de Licitaçôes focali:ado na Praça Get-ulio Vargas, 242,
2" andar, Centro, IvTONTE CAP.MELO MG, ao custo de R§ 0,15
centavos por página, caso o interessado queÍra cópia
xeroqráfica e GRATUITAMEI'ITE por intermédio de cópia virtual,
devendo o mesmo Lrazer pen drivr,: :)u midra similar. Demais
inf ormaçÕes poderão ser rb,tidas p<:lo telef one (34 ) 3842-5880.
\1.14. O edital poderá ainda ser consuJ-tado através do site:
_l-

v;lvw . montecarmelo . inc . ci.:r"; . i"-,,r,,' -. r c -

r ;i a ar a,/'

17.15 - O foro para dirimir questÕes relativas ao presente
Edita] será o foro da Comarca de Monte CarmeIo, com exclusão
de qualquer outro.
Monte Carmelo/MG, 1,4 de Julho de 2016.
ANDERSON PIRES

Secretá r;o IVunicipal de Fazenda
G]LBERTO DON]ZETE i)E MELO JUNIOR
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Processo no: O4L/2O]-6
Modalidade: Pregão Presencial
Edital. n": 027/2OL6 - Registro de Preço
Tipo: Menor Preço por ltem

objeto: AQUrsrçÃo DE MATERTAL ESPORTTVO
NECESSIDÀDES DA SECRETÀRIÀ MUNICIPÀI DE

PAR;A, ATENDER ÀS

ESPORTE, T.AZER

E

TURISMO.

1 - JI'STIFICATIVA
A aquisicão Ce rnaterial LlSPCrti',ro se dá para a conti-nuldade
das atividades esportivas da Secretaria Muni cipa I de Esporte,
Lazer e Turismo no ano de 2076/2011.
2 - ESPECTFTCAÇÃO DO OBJETO
Vide tabela abaixo:
ITENS
01
02

coD

UND

QTD

PR

01

UN

10

UN
UN

02
02
10

UN

30

UN

10

UN

10

ou DE MELHOR

UN

15

OLA EUTEBOL DE CAMPO OFICIAL DO
L.l 48* TIPO PENALTY DIG]TAL OTJ DE MELHOR

UN

60

UN

01

DESCRTÇÀO

15. 960 ANTENA DE EIBF.AS DE V]DRO VOLEY
APITO PROFISSIOIJAL DO'I'IPO FOX OU
o tr?,4
O.

JJ'I

DE

MELHOF QIJALI DADE

03

8. s33

04

7.147

05

1.142

ARO DE BASQUETE OFICIAL
BALDE DE MASSAG]STA
BICO PARA BOMBA DE BOLA

p ilole
B DO TIPO

UN

EonnÀcna DE rNrcrAÇÃo FUTEBoL

1.75

06

PENALTY IJU DE

N

MELHOR

QUALI DADE
01

B.nú)

OB

4.983

09

1.191

BOLA DE I]ANDBALL DC TIPO PENALTY H1L
ULTRA SUECIA OU DE MELHTJR QUALIDADE
BOLA DE HANDBALL DO TIPO PENALTY H2L
ULTRA SUECIA OU DE MELHOR QUAL]DADE

BOLA FUTEBOL DE CÀMPO

tsítctat

Do

rrpo

pEliALTY

Ii\JF'ANTIL

QUALIDADE.

10

QUÃL]DADE

,"(-

11

\'
\ tt tle lsott
Sccrctari a

LA MEDICINE BALL
N
PENALTY DE BORRACTlA

1KG DO TIPO
OU DE MELHOR

QUALI DADE

.

cipul de Fazcncla

Prcgociro
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1.78 U

l2

LA

UN

o&

3KG DO TIPO
OU DE MELHOR

UN

01

UN

60

MELHOR

UN

25

BOLA OFiCIAL FUTSAL iNICTANTE DO
T IPO PENALTY
MAX 50 OU DE MELHOR

UN

10

UN

20

UN

20

UN

03

UN

05

PENALTY
MELHOR

UN

20

PENALTY
MELHOR

UN

10

UN

10

UN

10

UN

02

UN

10

UN

30

UN

a2

UN

01

UN

04
01
30
10
04
06
08
o2t

ALI

DADE

.Éo:..e MEDTcTNE

I .19Y PENALTY DE

13

0
,\PJT

.]INE BAL L 2KG DO TIPO
;]E BCR.RACH.A OU DE MELHOR

MEDI

PE NALTY
O

tr/

- orvrsÃo oe lrctreçÃo

BALL

BORRACHA

QUALIDADE

BOLA OEICIAL
/t oQ

74

Ç.

TIPO

PENALTY

DE

MAX

FUTSAL

500

0u

ADULTO

DE

DO

MELHOR

QUALI DADE

BOLA CEICIAL EUTSAL INFANTIL DO T]PO

1.780

15

76

B

6

1.11 /9

71

I

PENAL1Y MAX

2OO

OU DE

pUALTDADE

iQ UALIDADE

BOLA OFICiAL
PENALTY MAX

SAL I{I RIM DO TIPO
1OO CU DE MELHOR

FUT

QUALI DADE

BOLA P/ VOLEYBALL DO TIPO WILSOM PRO
{,,,
TOUR OU DE MELHOR QUALIDADE
PARA BASQUETE, TIPO: PENALTY
a.sot(, TLA 6.s
ou DE MELHCR QUALTDADE
?yQ
PARA BASQUETE, TIPO: PENALTY
u.toÇ ,áo:*,e
PRO 1 5 OU DE MELHOR QUALIDADE

1B

t9
20

2t

8.502

BOLA PARA BASQUETE, TTPO:
SHOOT BORRACHA CI] DE

QUALI DADE

BOLA PAF.A HANDBALL DO TIPO

t1

919

Ft3L ULTRA SUECIA OI]

DE

/QUAI I DADL

BOLA PARA VOLEYBALL DO TIPO PENALTY
PRO 6. O OU DE MELHOR QITALIDADE
BOLA PARA VOLEYBALT-, DC T]PO PENALTY
PRO 1.0 Otl DE MELHOIi QUI\LIDADE

23

20 {/

.A

a É,?,

25

1.804

BOLSA

1. B0s

BOMBA DE BOLAS D o TIPO PENALTY
DOUBLE ACTION SAC OU DE MELHOR

26

TEFiMICA

PAiiA

PR

IMEIROS

JUUUr1I(U5

QUALIDADE.

.524

cer,cÃo Do rrt-,u pENALTy ou DE

21

B

2B

1.807

29

,.rou BOT,AS

30
31
32
33
34
35
36
31

1.810
7 .8L2
201

1. B1B
1.817
1.819
1.820
N

;\ndcrson
Sccrctaria i\l

,\s.oso

CESTA PARA 6 GARRAFAS
COI,A PARA I.iANDBALL 5(]OG
COLETES )UPLAFACE VEIIDE] / auaREIo
CONE SINALIZADOR E.-I,EXIYEL 5OCM
CONE SINALIZADOR FLIiXIVEL 75CM
CRONOMETRC PROTISSIT)NAI DIGITAL
FAIXA DE CÀPIT
FITA LATERAL COM :-UPOI.ITE PARA ANT

\^/14/
I

MELHoR

UALI DADE
CALIBP.ADOR DIGITAL DE BOLAS MANÚAL
CARRII{HO RETRAT]O PP,RA TRANSPORTE

rlc I azcntla

DE

UN
UN

UN
UN
UN

UN
PR
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3B

39
40

4t

VOLEYBALL DO T]PO BONFIM SPORTS OU
DE ME]-I]OP. QUAI.TDADE
tr
MEDALLTA 50 MM, COM FITA.
^.)tr
L5 .229 MEDALHA b0 MM, COM },-ITA.
15.951 MEDALIIA ]i]O MM, COM FITA.
t .522 MEl ES DO TIPO PENAI,TY OU DE MELHOR
QI-TALIDADii

4.031
43

1

Qa)

44

15.957

45

15.950

46

- orvrsÃo or lrcrraçÃo

o

tr..)?

PETECA OT'I(]IAL DO ]PO BONFII"{ SPORTS
OU DE MELHC)R QUALIL)ÀDE
PRATO DEMARCATORIO

REDE DE BASQUETE CORDA DUPLA

DE

ALGODÃO DE 6MM
REDE DE PROTEÇÃO

Nt'l,Oi{, MALHA 10X10
CM, FIO \1"3, 6M DE aLiURA.

REDE HANDEBOL PADRA.O OFTCJIAL
SEDA, DC TIPO BONFIM SPORTS JU

UN

§)
1.}o€É

UN

1.000

Ui.J

50

PR

60

UN

10

UN

200

PR

02

MT

7

.200

DE
DE

PR

01

REDE (',FiarAL E'lEUTEBOL DE SALÃO, DE
SEDA COM 2 FIOS
REDE OF]CIAL PARA L-LTTEBOL DE CAMPO,

PF.

L2

MELHOR

PR

05

] ETY

DD

02

PR

02

UN

01

f'l

02

UN

10

CJ

01

UN

^)

UN

30

UN

30

UN

30

UN

02

MELHOP. QUALID;\DE

\

41

8.506

48

7

.829

DE SEDA, TIPO

EUROPEU

OU DE

QLrAT_IDADE.

REDE OFIC IAL PARA
OF'IC]AL DE SEDA.

FU

]'EBOL

49

'1Ã O/tO
LJ
. )1)

50

1s. 958 REDE PARA tsASQUETE í)F]CTAL
8.528 REDE PETECA PADRAO OFJCIAL DO TIPO

51

SOC

BONFIM SPORTS OU DE MELHOR QUALIDADE

REDE
52

I .825

JJ

tr,

1.830

54

8.520

55

L5 .952

56

15.956

51

15.955

5B

1s. 954

59

1s.953

PROF-I SS

iONAL 2

VOLEYBALL OFICIAL D'

],ONAS DE
TIFO BONFIM

SPORTS Oii DE I'4ELHOF, O',JALIDADE
SACOLA PARA TRANSPORTE FARDAMENIO
SUPCRTE DE BANDEIR:NHA DE CAIVIFO
MOLA PADRÃO OF'ICIAL

COM

TROFEL' 1 10 CM, DO TI PO: VIT RIA OU
DE MEII{OR QUALIDADE
TROFEU 4ü CM, DO TiPC: Vf B.IA OU DE
MELHOR QUALIDADET.
TF.CFEU
MELHOR

50 CM, DO fIEC: VrT RIA OU DE

QTIALI DADE.

60 ,lM,

DO Tr PO: VITORIA OU DE
QUAITDADE.
TROFEU 90 CM, DO TIFO: VITORIA OU DE
'Tn^ntr
MELHOR ôTrÀ:!
TROFEU

MELHOR

U

vv

O custo est imado para a presenl--e cont ratação é de RS
742.2O3,2L (Cento e guarenta e dois miL duzentos e três reais
e winte ê um centavos).
o custo estimado f,:i apurado a partir de mapa de preÇos
con
te do pr.cesso admini:rtraLivc, elab,c rado com base em
.\ntl
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orçamentcs recebidos de empresas especiali:aCas
de mercado.

e

em pes

3 CONTROLE DA EXECUçÃO
A fiscaiização e gestão da contratação será executada por
fiscal
da Secretaria Municipai - Órgão Participant.e da
presente licitação ou substituto, indicado pelo ordenador de
despesas. Ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução da Ata de Registro cle Precos e/ou Contrato,
e de tudo dará ciência à AdministraÇão.
FTSCÀIS DE

CONTRJÀTO:

(As quantic.ades rtiárias e eventuais serão estipuladas peTo(s)
FiscaJ- ( is) de Contrato)
FISCAI

DEPARTAIÚENTO

SEC. ESPORTE, LAZER E

TURISMO

CONTRÀTO

DANiEL DAVI SKEJE

4 - DAS rNFRAçõES E SÀNÇõES aOUTNTSTRATTVAS
A disciplina das infraçÕes e sançÕes aplicáveis
Iicitação é aqueia prevlsta no ed:-tal.

.\nderson
SL'crelirriâ

^AI'

clc lrazenda

no curso

N

da

Prefeitura Municipal de Monte Carm e
SEcRETARIA MUNtctpAL DE FAZENoa

AI{EXO

II

PROPOSTÀ

- otvtsÃo

DE

DE

Ltctr

PREÇOS

Processo no: _/2OL6
Modalidade: Pregão Presencial

Edita1 n": _/2016
- Registro de Preços
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto:

ITEM

coD

UND

DESCRTÇÃO

QTD

VÀLOR

VALOR

UNTT.

TOTÀL

- Val-idade da Proposta 60 dras,- Valor da proposta: R$
, (xxxxx reais) .
- CondiçÕes de Pagamento: o pagamento será reari zad,o

na

tesouraria do municipio, a partir da data de entrega da nota
fiscal/ sempre de acordo com a disponibilidade financeira do
municipio.
- Prazo de vigência da Ata de p.egistro de preços: A Ata

Registro de Preços inicia-se na data de sua assinatura
vigorará por um ano.
rla

Razão Social da Empresa
CNPJ

Repre-sentante Legal

l/W

Atttlcrs.rlt
Secrctaria

l\.'l

I clc F-azenda

de 2416.

de
e

g"ffif,e Prefeitura [Vlunrcipal de lVlonte Carmelo
LtctrAçÃo
SEcRETARIA MUNIcIPAL DE FAzENoe- otvtsÃo DE

W
ANEXO

III

CREDENC

0

IAI'{ENTO ESPECI FICO

Processo n": _/2Ot6
Modalidade: Pregão Presencial
Edj-tal. n": _/2016
- Registro de Preços
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto

presente
Pelo
â
e;rTlpresa
devidamente
inscrica
no
CNPJ/MF
sob
no
, neste ato representada pelo Sr
, outcrga ao Sr
CPE no
amplos poderes para representá-la junto
a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo - MG no processo
licitatório
acima identificado,
inclusive para interpor ou
desistir de recursos, receber citações intimações, responder
administrativamente e judicialmente por seus atos, formular
ofertas e lances de preÇos enfim, praticar todos os atos
pertinentes ao certame, etrr nome do proponente.

de 20i6.

Razão Social da Empresa
CNPJ

Representante Legal

,\nderstlu [)i
Sccrctariir lVlrrrr

ft,tl'
cle Irazcnda

Pregoe

Prefeitura lVlunicipal cie [Monte Carmelo
SEcRETARTA MUNrctpAL DE FAZENon

- orvtsÃo oe urctraçÃo

ú
ANEXO

DEcr,ÀRàcÃo

os rNsxrsrÊNcrA

D§

FLS

058

IV

DE FÀTo SUPERVENIENTE IMPED

HasrLrraçÃo

Processo no: _/2OL6
Modalidade: Pregão Presencial
EditaJ- n": _/2016
- Registro de Preços
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto:

A Empresa

, dev ldamenre inscrita no CNPJ/MF sob
no
neste
ato
repres=rLada pelo
Sr
declara sob
, CPF sob ir n'
as penas da 1ei, que ate a presente data, inexiste fato
superveniente impedltivo para sua habilitação no presente
processo licitaró::io,
cienIe da oi: rigatoriedade de decrarar
ocorrências posteriores.

cie

de 2016.

Razão Social da Emoresa
CNPJ

Representante Legai

',/\^r
Arttlcrstln

Sccrctaril

\l

tlc Itlzcntllr

Prcgoci«i

Prefeitura [Municipal de [Vlonte Carmelo
SEcRETARTA MUNrcrpAL DE FAZENea

- orvrsÃo oe lrcrteçÃo

AI{EXO V

oscLARÀÇÃo DE euE HÀo sMpREcÀ MENoR

Processo n": _/201-6
ModaJ.idade: Pregão Presencial

Edita1 n": _/2016
- Registro de Preços
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto:

\/

A

empresa

,

no

__,
com sede

inscrita

no CNPJ sob

o

na

, cidade de
, por internédio de seu representante
1egal, a Sr
pcr -,ador do CPF no
, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 21 da Lei Fecieral no 8.666/93 de 27 de junho
de \993, acrescido pela Lei no 9.854, de 21 de outubro cie
1999, euê não emprega menor Ce iB (dezo j-to ) anos em trabaf h<>
noturno, perigosos ou insalubre e não empreqa menor de 76
(dezesseis) anos, salvo na condição cie aprenctiz.
no

,

de

Razão Social da Empresa
/-NT
UI\ D
L UT

Representante LegaI

Antlcrson
Secrctaria

\
ipal clc l'azcncla

Eri
DA

..J-

1-r- !.

de 2016.

Prefeitura Níunicipal de Monte Carmelo
SEcRETARTA MUNrcrpAL DE FAZElroa

AI{EXO \/I

- MTNUTA DA

E'UTURiA

- orvrsÃo or ucrraçÃo

ATA DE REGISTRO DE

DE

FLS

{)00

PREÇO

Processo no: _/ZOte
Modalidade: Pregão Presencial

Edital n": _/2016
- Registro de Preços
Tipo: Menor Preço por Item
(do ano de 20\6,
Aos
) dias do mês de
reuniram-se o MtNIcÍPIo DE MoNTE CARMELo, estado de Minas
Gerais, pessoa jurídica de direrto público rnterno, rnscrita
no CNPJ n. 18.593.103/0001-78, neste ato representado pelo
Secretário Municipal de Fazenda o Senhor AI{DERSON PIPES,
pcrtacior cio CPE n. o 542.915.616-81 ,
solteir;,
brasrleir:,
resid-^nte e domicit iado rresta cidacie de Monte Carmelo/MG em
ç-^^
trl ^-^:.l
^t ^^^.1
prooosta'S de preÇos no PregãO
uqS
Iace
Oa
CIaS)rrruaçou
Presencial no
/2C76, para formaçãc de Ala de Registro de
Preços, tendo como funCarnenr,o Mapa de Apuracão e Ata de Sessão
Publica, referentes ao procÊsso srtpÍ,acitado, RESOLVE registrar
os preÇos para execução ,los rtens constantes no referido
edital, que passam a fa-er parte Cesta A:a de Reglstro de
Preços, tendo sido a empltesa/pessoa físi,:a
com sede/endereço
inscrita no CNPJ/CPF sob o n. o
1Id
, neste ato representada
, Estado de
CPF n. o
Sr (a)
pelo (a ) seu,/ sua
residente e
, portador clo RG n. o
domiciliado na Rua
, classificada com os respectivos
itens e preÇos, conforme planitha anexa. A Ata de Registro de
Preços tem validade cie 12 (doze) meses, a partir de sua
pelo MUNTCÍPIO DE MONTE
assinatura. Esta será utilizada
CARMELO, como ORGÃO GERENCIADOR, na forma prevista no Edital,
Com as empresas que tiverern preÇoS registrados, na forma do
Anexo VII do Edital. Depois de cumprldas as formalidades
foram dados por
legais e nada mais havendo para registrar,
ence r dos os trabalhos, Lavrandc,-se esta Àta que vai assinada
istrados
pelos
epr e sent ant e:: da emp re s a com prê.)o S

,W^

r\ncletson
Secletaria

Ci

clc Firzcnda

Pregoeiro

Prefeitura [Vlunicipal de l\íonte Carmelo
SEcRETARTA MUNtcrpAL DE FAzENoe

Municipio
juridicos

de Monte Carmefo, para que opere
e

OE

- orvrsÃo oe lrcrreçÃo

FLS

seus

e1

I an:
i c
auYqrJ.

0

o

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do
Pregão Presencial para Registro de Preços no.
e
seus Anexos, Processo Licitatório
no. _,
do qual é parte
integrante e complementar, vinculando-se, ainda, -/à proposta do
FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÀUSULÀ PRIMEIR'A

instrumento
atenda todas

DO OB.TETO: Con-stitu--se

obj eto

deste
que

AS

exigências do Edital- de Pregão Presencial.

20L6.

rTEM

coD

UND

DESCRTÇÃO

crÁusur,a sEet NDÀ

QTD

VALOR

VÀIOR

UNIT.

TOTÀI

DÀ VIGÊNCIA DÀ ÀTÀ DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de validade da Ata de Reqistro de Freços será de um
ano (12 meses ) sendo computadas nesl-,e periodo, âs eventuais
prorrogaçÕes.

- DÀ FORLÍA DE FORNECTMENTO
A f orma de execução serà de acorci() com :c
Administração.
CLÀUSULA TERCEIRÀ

necessidades

da

- DA FOR!ÍÀ DE RECEBTMENTO:
I - A entrega do material será nas instal-aÇÕes do setor onde
mesmo foi sol-icitadc.
CLÀUSULÀ OUARTÀ

a) O prazo para atendimento da solicitaÇão será contado
partir do recebimento da A. F. (A.utorrzação de Fornecimento) ;

Andclson
Secrctaria

[Al',
icipal ile Fazencla

(i
[)rcgoci

o

a

úm§!

Prefeitura h/lunicipal de [\íonte Carmelo
SEcRETARTA MUNtctPAL DE FAzENoa

- otvtsÃo oe ltctrlçÃo

W
U) Após o recebiment-o da Autori zação de Fornecimento
licitante vencedor terá o prazo de 05 (cincc) dias úteis para
entrega do item licitadc;
c) Todos os custos (frel-e, taxas, impostos, etc.) correrão por
conta do I icitante vencecior.
II - O recebimento do rrbjeto será rea.Iizado na forma do inciso
II do art. 13 da Lei no. 8.666/1993:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade dos ítens com a especifi-cação,'
b) Definitivanrente,
apos a r"/el:r,f i cação Ca qualÍdade e
quantidade dos itens e consequente aceitaçào, conforme
disposto no Termo de Referêrrcia.
III - A Nota Fisca', apres:ntada pela empresa no momento da
entrega deverá vir acompanhada d,a cópia da Autorizaçáo de
Fornecimento e da cópia da Nota de Empenho referentes ao itens
entregues, e deverá mencionar os números do processo e
modalidade.

IV - Independentemente da aceitai;ão, a Cont-ratada garantirá a
quaiidade dos itens p,elo prazo estabelecido na respectiva
garantia pelo fabric.lrrte/fornecedc';
e estará obriqada a
substituir ou refazer aqueie que a;.,.resenl-ar defeito ou falhas
no prazo estabelecido pelo Contratarrte.
CI,AUSULÀ QUINTÀ

DÀ DOTÀÇÀO OF.ÇAI'ÍENTÀRIÀ

As despesas com a execução da presente Ata de Registro de
Preços correrão à con+.a dos recursos consignados no orçamento
vigente anuaI, para o exercicic 20116.
p9 lEEEo

CLÀUSULÀ SEXTÀ

entregues o Oi-CÃO GERENICIADOR pagará ao
EORNECEDOR PEGISTRADO, confor:rne os DreÇos registrados na Ata
de Registro de Preços, medrante apresentação pelo ITCRNECEDOR
R.EGISTRADO de fatura
ern 02 (duas) vias e nota fiscal,
devi
te formalizadas e atestadas pelos responsáveis pelo
rece bi
o e execr'ção dc .,:e spectivo setcr. (A nota fiscal
Pelos itens

.,\ndcrson I)
Secrctaria N{

)á

üw
clc I-azenda

,N

Prefeit,.rra [Vlunicipal de Monte Carmelo
SEcRETARTA MUNrctpAL DE FAZENoe

dewerá ser erli tida em vaTor fixo
específicos três casas dec;rrl.ais).
-

CLÀUSULÀ SETI}{À

- otvrsÃo oe

lrctrlçÃo

com duas e

F(§

ü

era

DO PÀGAI{ENTO

I - Os pagamentos ficarão conrlici<;nados às disponibilidades
financeiras da Tesouraria do Munj cipio de Monte Carmelo e
serão liberados em até 30 (trinta)
dias, contados da
apresentação da respectiva Nota Fiscal, nas condiçÕes exigidas
no Edital.
A Noi-a Eiscai e Fatura liquida,
deverão
obrigatoriamente corr1--.er o CNPJ/ME do r:adast ramento no CRC e
ser atestada pelos técnicos deslgnados para esse fim
específico.
II
- Após o devidc' prôcessement,J, os pagamentos serão
creditados em nome dc FORNECEDOR, através de transferência
eletrônica e ou ordem de pagamento,cheque nominal, conforme
LegÍsIação vigente, mediante apresentação da nota fiscal
conforme cronograma de entrega e autcrizaÇã,o emitida pelo
Departamento de Compras do municipio.
a) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno porte (Epp)
optante pelo Simples Nacional, enquanto permaneÇam na condição
de ME e EPP, estãr-, dispensadas do recolhimento das
contribuiçÕes às terceiras ent-idadcs (SESI, SESC, SENAI,
SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário Edu:acão), conforme disposto no
§ 3 o do art . 13 da Lel Compiemenrer n '' . 123 / 2006;
III
O municipio reserva-se o direito
de suspender o
pagamento caso o fornecrnento seja efetuado em desacordo com
as especificaçÕes constantes da llota de Empenho.
IV - Os preÇos serão fixos e irreaiustáveis,'
V - A nota fiscal a ser emitida por ocasião do fornecimento do
objeto, deverá conter o mesmo númerc do CNPJ/MF com o qual o
licitante
tenha s€, habilrtado tla i-icitação,
devidamente
cadastrado no CRC, sob pena de suspensãc do pagamento até a
regulari zação da divergência,'
VI
N
h um pagamento será eretuacio à C,lttratada enquanto
pendente
e liquidacão qua I quer obr igação r:-nanceira que lhe
,\ntlcrson Pircs
Sccrctaria IVÍunici

/W

1

dc l:azcnda

(

ril
ro

Prefeitura [\4unicipai de Monte Carmelo
SECRETARIA MUNtctpAL DE FAZEt',oe
fnr

ein- vi rt:;ce

imr.nqi:

cont ratual

- olvlsÃo oe ltctrnÇÃ

Ce :e lalidade-

tl

'oo

inadimplê

.

cr.Áusur,a orrAvÀ

DAS RESPONSÀSILIDADES DO

FORNECEDOR

REGISTRjADO:

I - Entregar os materiais objetos desta licitação de acordo
com os prazos e especificaçÕes constantes no Termo de
Referência - Anexo I do referido Edital.
II
Trocar os itens, [c tota] ou em parte, o objeto do
presente pregão em que se verific;lrem vÍcios, defeitos ou
incorreçÕes resultantes de materiais ou técnicas empregadas.
III
Reconhecer todos os direitos da Administração, êfr caso
de rescisão adminj strativa do compromisso assumido, com a
flnalidade de que a Administração não sofra solução de
continuidade nas suas ativiclades.
IV
Manter, durante o periodo de execução até o encerramento
do contrato, todas as condiçÕes de habil-itação e qualificação
previamente exigidas, quando da fase de habilltação
da
licitação que Ihe deu origem, sujeitando-se às penalidades
decorrentes do desatendimento a tal obrigação.
V
Responsabilizar-se pelos dancs causados diretamente à
Administração or-, a tercerros, em decorrência de sua culpa ou
dolo, Dâ execução da Ata, na forrna do que dispÕe o art. 10 da
Lei no. 8.666/1993.
pelos
VI
Responsabilizar-se
encarqos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resul-tantes da execução
da Ata, na forma do que dispÕe o art. 1l da Lel no.
8.666/1993.

VII - E outras obrigaçôes constantes no Termo de Referência
Anexo I do referido Edital.
CI,AUSULÀ NONA

I_
II
!t Ld

DÀS P,ESPONSABILIDADES DO ORGÀO GERENCIADOR:

Gerenciar a Ata de Registro de PreÇos,'
Ex cer a f iscalização,
exami riando quanto ao cumprlmento
Ata de Registro de Preços, por rneio de servi or

,\nrlcrsort I'ircs
Sccre-laria

lVt

ülrr[A '
de [azenda

C
ro

g"ffi,& Prefeitura [/unicipal de -l/onte Carmelo
lrcrrnçÃo
ry

sEcRETARTA MUNrcrpAL DE FAZENDA

orvrsÃo oe

Àl 0€
FLS

especialmente designadc, na forma prevista no art. 67 d
no. 8.666/1993.
III
- Efetuar o pagamento referente ao fornecimento dos
materiais objeto deste Pregão, deduzindo-se das faturas as
eventuais glosas determinadas pelo FiscaI do Contrato, sendo
assegurado ao FORNECEDOR REGISTRADO o direito à ampla defesa.
IV - Não obstante o FORNECEDOF. REGISTRADO seja o único
responsáveI pelo fornecimento de todos os materiais,
ao
Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja
a plenit-ude desta responsabilidade, exercer a
fÍscalrzação mais ampla e completa sobre os produtos entregues
e aceitos pela Adminlst.raÇão.
V
Prestar as informações e esclarecímentos que venham ser
solicitados.
VI - E outras obrigaçÕes constantes no Termo de Referência
Anexo I do referido Edital.
cI,Àusul,À DEcrrúA

- DAs sÀIrÇõES

ÀDMTNTSTRATIVAS:

I - Com fundamento no artigo Jo, da Lei no.70.520/2002, e
art. 28, ficará impedida de licitar
e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municipios e será descredenci-ada
no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, gararltida a ampla defesa, sem
preluizo das cominações legais e multa a CONTRATADA e a
ad j udicatária qlre:
a) Não retirar
ou não aceitar a nota de empenho, quando
convocada dentro do prazo de validadç: de sua propostai
b) Deixar de entregar documentação exigida nesta Ata;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f ) Falhar: ou fraudar na execução do contrato,'
q) Comportar-se de modo inidôneo;
h) F:-z declaraçãc Ialsa;
i) Com
r fraude fiscal.

7rúV
,Anderson l)ilcs
Sccretaria IVluni

tlc Irazenda

N

(r

0n06
o

Prefeitura lVlunicipal de Monte Carmelo
SEcRETARTA MUNrcrpAL DE FAZENoa

- orvrsÃo oe lrcrraÇÃo

rJ

II
Com fundamento nos artigos 86, e 81, da Lei no 8.666/
Eornecedor Registrado ficara sujeita,
nc caso de a tr
pela
injustificado,
assim
considerado
Administração,
inexecução parclal ou inexecução total- da obrlgação, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal, âssegurada a
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a ) Advertência,'
b) Multa, flo percentual de 2â (dois por cento) sobre o valor
residual da Ata de Registro de Preços, euê poderá ser
descontada de pagamento eventualmente devldo pela Contratante
ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente,.
c) Suspensão do direito
de licitar
e contratar com a
CONTRATANTE pelo prazo que for
fixado pela Autoridade
Competente em função da natureza e da gravidade da falta
cometida:

o Por 06 (seis) meses - quarrdo a contratada incidir
em
atraso a enLrega do objeto que lhe tenham sido
adjudicados,
atra-rés de licitação,
ou recusar,
injustificadamente, âssinar a Ata de Reglstro de preços
ou recusar a cumprir com a proposta apresentada no
nr^-ôee^ liCitatófiO.
o Por 01 (um) ano - quando a ccrrtratada empregar material
de qualÍdade inferior
ou d.r-ferente das especificações
exigidas pela CONTRATAIITE.
o Por até 02 (dois) anos, nos casos em que a inadimplêncla
acarretar prejLl:Zos à CCI'JTRATANTE.
d) Declaração de inidoneidade parâ licitar.
III
As sanções de multa pocierão ser aplicadas à Contratada
j untamente com a de aclvertência, sruspensão temporária para
licitar
e contratar com a AdministraÇão, e impedimento de
licitar
e contratar conr a União, Estados, Distrito Federal ou
Municipios.
IV - A multa, aplicada após re<;nlar proiesso adminj srrativo,
sera
scontada do pagamento r:ventualmente devido pela

4

,Andcrson I)ircs
Secrctaria l\l

t/L,rA
tlc l:ltzcncla
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Prefeitura [Municipal de [Vlonte Carmelo
SECRETA.RIA MUNtcrpAL DE FAzENoa

Contratante oü,

ainda,

- otvtsÃo or ltctrnçÃo

quanCo for

o

caso,

udicialmente.
V - As penalidades prer.istas poderão ser su-epensas, no tod oou
em parte, quando o atL:aso no cumprimento das obrigaçÕes for
devidamente justificado pela empresa ccntratada, por escrito,
no prazo máximo de 10 (dez ) clias úteis.
j

CráuSur,a DECII.4ÍA PRIMEIR;A,

- Do CA}ICEI,ÀMENTo Do REGISTRo

poderá requerer ao ORGÃO
GERENCIADOR o cance. arnento do seu Registro na Ata, medj-ante
solicitação, por escrito.
II - O FORNECEDOR REGISTRADO terá seu registro cancelado,
quando sobrevierer, aigr,rmas das segnintes condiçÕes:
a) descumprlr as condiçÕc:s da at.r de registro de preÇos,.
b) não retirar a nota cie empenho ,Ju instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administ,-'açáo, sem justificativa
I

-

O

FORNECEDOR REGISTRADO

^^^..i+<-.^l.
dLC-LLdVCI,

c) não aceitar reduzir o seu preÇc reoist-rado, Dâ hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

- Do FUNDAMENTo LEGAI
Aplicam-se a esl-a Ata de Regis Lro dr: Preços decorrente de
Pregão Presencial, a lei no.10.520, de I1 de julho de 2002,
Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, e, ainda,
subsidiariamente, âs normas da Lei r', o . B . 666 , de 2L de l unho
CrÁuSur.n DECI!ÍA SEGUNDA

de 1993.
crÁusur.a DEcrr{À TERCETRA - Dos cAsos oMrssos
Os casos omi-ssos ou situaçÕes nãc explicitadas nas clausulas
deste instrumento serão decidioos pelo CONTRATANTE, segundo as
disposiçÕes contidas na Lel no 8.666/93 e suas alteraçÕes
posteriores e demai,s regulamentos e normas aCministrativas que

fazem parte
transcr ôêq

,\tttlcrson I)ircs
Sccrctaria Nltrnic

integrante

A/tI
lrazcntla

desta Ata,

independe de

suas

.NNN
""".§*;;à:iis..

Prefeitura [úunicipal cle [Monte Carmelo

ffi

SEcRETARIA MUtrtctpAL DE FAZENna

- otvtsÃo oe ltctrnçÃo

oÉcrue eurNTA - Do FoRo DE mnrçÃo: F ica ete
Foro da Cidade de Monte Carmelo/MG, para a:ào que resuL t
pos-ea resuitar do Cisposto nesta Ata de Reqlstro de Preços,
di spensando- se quaisquer outros por mais privilegiados
que
CI,AUSUI,A

sej am.

E, por estarem assim acordes em t.odas as condiçÕes e cláusulas
estabelecidas nesta Ata cie Registro cle PreÇc,s, a CONTRATANTE e
a CONTRATADA assi-nam es;te instrumento em 0 3 (três ) vias de
igual teor e para uma unica f -nal-idade, depois de lido e
achado conforme, êfl presenÇa das teste.munhas abaixo firmadas.
Monte Carmelo-MG

de

de 2CL6.

ÀI{DERSON PTRES

Secretárío MunicipaJ. de Fazenda
CONTRJATADÀ

Representante Legal
TESTEMUNHAS

Nome

CPF:

Nome:
CPF:

t^w
-\ntlcrsort I'i
Sccrctaria NIuni

cit
pal clc l"azcncla

Pregoeiro
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MINUTA DO E"UTURO

ü

CONTRiATO

Processo no: _/2OL6
Modalidade: Pregão Presencial

Edital n": _/2016
Tipo: Menor Preço por ftem
Inst rumento

Cont

ratual

para

, que entre si
celebram o Municipio de Monte Carmelo e
a

-mnrôc:

O MT'NICÍPIO DE MONTE CÀRMELO, ESTADO DE
público interno,
MINAS GERAfS, pessoa j uriCica de direito
,inscrita no CNP,I n. 18.593.103/A001-78, neste ato representado
pelo Secretário Municipal de Fazenda c Senhor ÂI{DERSON PfRES,
portador do CPE n. o 542.915.616-Bl,
brasileiro,
solteiro,
resi dente e domiciliado nesta cioade de Monte Carmelo/MG,
doravante denominado simplesmente CONTRÀTANTE/ e de outro lado
a empresa/pessoa fisica
, inscrita no CNPJ/CPF
sobon.o
com sede/endereÇo na
Estado de _l
neste ato representada pe-o seu
.DE'
,Sr
portador do RG n. o
residenter e domi,:iiiado na Rua
doravante denominada s i-niplesmente CONTR;ATADA, convencionam a
O

,

UL

!

ll.

mediante as seguintes Cláusulas

e

condições

Da fundamentação legial: Ct presente instrumento contratual
decorre de licitação
na modalidade Pregão Presencial no
_/ 2016, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, vinculando-se ao
res
tivo edital,
Dâ t-orma da Lei Fecieral no l0 .520 / 02,

AnclL'rson

Sccrctaria

tcl pal dc Fazenda

N

Prefeitura [Vlunicipal de [Vlonte Carmelo
SEcRETARIA MUNtctpAL DE FAzENoa

Decreto Municipal
(subsidiária).

crÁusur.a

PRTMETR;À:

Pregão Presencial-

ITEM

cóo

DESCRTÇÃO

l25L/14

e

- otvtsÃo oe ltctraçÃo

Lei

Federal

8.666/9

Constil-ui-se ob j eto deste instrumento
que atenda todas as exigências do Edital
/20L6.

I'ND

QTD

VÀI,OR

VÀIOR

T'NIT.

TOTÀI

crÁusur,a sEGUNDÀ: Prazo de Vigência do Contrato inicia-se
-',)^
sua assinatura até J)1 -L L-tC
Dezembro. de 2076.
CLAUSULA TERCEIRiA: DÀS OBRIGÀÇõES DÀ CONTRATÀNTE

da

:

I - Efetuar os Pagament-os na forma e praza estabelecido nas
cláusulas deste edital;
rr - Proceder a conferência dos itens Homologados, de acordo
com as exigências contidas no edital
e especificaçÕes
técnicas;
III - Emitir requisição pal:a a ent::ega dos jtens licltados.
CLAUSULÀ QUARTA: DAS OBRIGAÇõES DÀ CONTRATÀDÀ:

r - Fazer entrega dos itens homoroqados a seu favor de acordo
com prazo determinado no edital.
II - Os itens deverão comeÇar a ser entregues IMEDIATAMENTE,
após a emissão da A.F. (Autorizaçào de Fornecimento), emitida
pelo setor de Ilcitação,
de :rcordo com solicitaçÕes dos
departamentos da Prefeitura MunicipaL de Mont-e carmelo, itens
estes constantes neste processo coniorme respectivo edital. o
t ransport
e distribuição
cii-:s rtens
ficarão
sob a

Anderson l'ircs
Sccretaria Muni

fiN
clc

F

azenda

Prcgc»eirtl

s$fiffi*

Prefeitura [Vlunicipal de [Monte Carmelo
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responsabilidade da empresa vencedora-contratada, e deverá ser
real tzado durante o horário de funcicnamento da Contratante.
ITI - Arcar com despesas inerentes ao :ransporte (carga,
descarga e frete) dos it-ens homoloqados a seu favor.
IV
lvlanter, durante toda a execução do contrato r e[
compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exlqidas na licitação.
cr,Áusur,a QUTNTA: DA DOTAÇÃO Onçar"mNTARIÀ:
A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta

das seguintes dotaçÕes orçamentárias:
cóoreo DÀ DorÀçÃo - ELEMENTo DÀ DEspEsA
CLÀUSULA SEXTÀ: VALOR GLOBAIT

valor totaf de

D,-r-S€:

- FrcHÀ-

/2oL6

para esta contratação

o

R$

cr.Áusur,a sÉrrue CONDIÇõES DE PAGAIvÍENTO: (-) pagamento será
realizado na tesouraria rlc, municipio, a partir da data de
entr:eqa da nota fiscal, sempre de acordo con a disponibilidade
financeira do municrpio. (A nota fiscal dewerá ser erí,;tida em
vaTor fixo com duas ê em casos específicos três casas
4sç;tnais) .

- C'aso se faÇa ne,cessár:ra a reapresentação
de qualquer fatura plor crtlpa do contratado, o pagamento
ocor:rerá apÓs a regular-r zaçào da :r it uaÇão c1o documento f iscal
não acarretarrdo qualquer ônus pa.a a CONTRATANTE.
PARiAGR;AFO

PRIMEIRO

panÁenaPo SEGUNDO: Não haverá reaj,.iste de preÇos.

CI.AUSULA OTTAVA:
DA CONTR;A,TAçÁO: A contratação
dos
serviços r/produtos okr j et-o cleste cc-'ntrato será f ormal tzada por
meio de
ssão de ncta cle empenhr-, de ôespes,l .

r\ntle'rson Pircs
Secretaria VÍunici

b^/
nda

§N*
À

Prcgociro\
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DÀ nSSCISÃO: a ir':xeclrÇão r otal ou parcr_
poderá ensej ar a sua rescisão pela
deste contrato
Administração, pelos mot ivos ,) n.l f or:ma e consequênc j-a
prevista nos art. f", da Lei !0.520/02 e arts. 11 a B0 da Lei
no 8.666/93, aplicarido as sanÇôes prevlstas nos Arts. B6 a BB
da referida lei, no que couber, e os demais dlplomas legais
aplicáveis.
CLAUSULA NONA:

A res:cisão do contrato poderá ser:
a) Determinado por ato rrnilateral .i escritc do Municipio de
Monte Carmelo, nos casos enumerados lros -i ncisos I a XII e XVII
do art. 1B da Lei no 8.666/93, ol:servadc o disposto no art. 80
da citada leí, no que couber ao presente instrumento,'
b) AmigáveI, por acordo entre as par:tes, reduzida a termo no
processo da licitar-.ão, desde que hala ccnveniêncía para a
PARiLGRiA,FO

PRIMEfRO:

Administ raÇão;

c) Judicial,

nos termos da legislação:

PÀRAGRJAFO SEGT'NDO: A

deverá ser precedida de
autoriciade competente ;
PÀRiAGRjAFO

ou amigável
-'es,jisão adrr,inistr;tiva
autcri za.:ãc escrita e f undamentada da

TERCEIRO: Quando a retsc j são ocoirrer com base nos

incisos XII a XVII cic art. -lB .1a referida 1ei, no que couber,
sem que haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dcs
pre j uízos regularnie rte compr:ovados que hou-rer sof rido, tendo
ainda direito ac.paganento dc,vir;to pi-:la e:<ec:uÇão do contratc
ate a data da rescisão.
cr.Áusur,a DECrI'ÍÀ: DA EXrl C:JÇÃO E DÀ. FIS,CÀIIZÀÇÃo Do CoNTRATo:

O CONTRATO derrerá ser executado f , el.mente,, de acordo com as
cláusulas avenÇadas e :ji-lservados .'s termos do edital e a
legi s laç
vio,=r, ie,
resr,ondendo o inadimplenr6j pelas

.,\ndcrson Pircs
Sccrctaria NIunic

,AT
I:azcnda

Pregoeiro

trffi,&

. .,..irà\
r-^-cl
'LU s
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cr..t

parcial,

na

0n0 7
\1

f orma

Edital.
ccntrato será acompanhada e
fiscalizada por um repr.-jsentante d.r Admini stração, âo qual
competirá dirimir AS dúvida-q que su: girein no curso da execução
do contrato, e de tudo dará ciêncla à Aúninistração
PÀRjAGRiAFO

PRIMEIRO: A t,xecucão

dc;

existência e aL-r.ração ia fiscalização pela
CONTRATANTE em nada restringe a resporrsabilidade inteqral
e
exclusi.va da CONTRATADA, no que (loncerne à execução do ob j eto
ora contratado.

PÀRiAcRiAFO SEGUNDO: A.

CLÀUSULÀ DECI}IA PRIMEIP.À:

DÀS

sançÕes cabiveis
serão aplicadas de acordo com o ci.spoL';to nos artrgo -of", da Lei
10.520/02 e artigos B6 a I B da l,ei F ederal n . o 8.666/93 e suas
alterações, assegurado o r:ontradii.,ório e d prévia e ampla
SÀÀrÇÕES: As

l^€^^^
LICIC5d.

PRIMEIRO: Pela inexecução tor-al ou parcial
do
contrato, poderá a CONTRAT'A|ITE, garantida prévia defesa no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, em processo administrativo,
aplicar à contratada, als seguintes sairÇÕes:
PÀRJAGRAEO

I

Advertência,'

II
Multa, flo percentual de 2? (dois por cento) sobre o valor
residual do contrato, euê poderá sr)r desconrada de pagamento
eventualmente devido pela ContratariLe ou arnda, quando for o
caso, cobrado j udicialmente,'

rII
CONTRA

Anclcrson Pi
Sccretaria l\'lun

do direito de licitar
e
contratar com a
NTE pelo prazo que Ío:: fixaclo pela Autoridade

Suspensão

(/w
dc lrazcnrla

I

I)rcgoei ro

0€

útffie
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a e da gravi dade

FLS

í)

74

da

cometida:

a) Por 6 (seis) meses

quando a contratada incidir

em

atraso a entrega do objeto que the tenham sido
adjudicados, atra-;és de Iicitação,
ou recusar,
injust.ificadamente, âssinar o contrato ou recusar a
cumprir com a proposta apresenLada no processo
Iicitatório.
b) Por 1 (um) ano quando a c<-:ntratada empregar materj-al de
qualidade inferior ou diferente das especificações
exigidas pela CONTRATANTE.
c) Por até 2 (dois) anos/ nos casos em que a inadimplência
acarretar prejuizos à CONTRATANTE.
Meclaração
de i nidoneidade para licitar
ou contratar com
a CONTRATANTE, corrsiclerando para tanto, reincidência de
faltas, a sua natureza e a sua gravidade, bem como, por
desacato a funcionário ou a Secietarlo da CONTRATANTE.
a) O ato de declaração de inidoneidade, será proferido pelo
Prefeito Municipal de Montt: Carmelo-MG e publicado no
Diário Oficial do Município, e J:erdurará enquanto durarem
os motivos determinantes da punicãc ou até que se;a
promovida a reabilitação, eue será concedida sempre que a
contratada
ressarcir
à CONTRATANTE os prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no item III deste Edital.
b) A sanção aplicada conforme inciso IV será apurada em
processo administrativo
p:óprir:,
sendo concedido à
CONTRATADA o prazo de 10 (dez) clias da sua intimação para
t^t^^^
Llcre5d.

PÀRAGRJAFO

SEGUNDO: A

decorridos
inciso IV.
.{ntlerson I'ires
Sccrctaria Nlunicipll dc

(dois)

"M'^

reabilitação noderá -ce r requerida após
anos da ap-l icação da ;qanÇão prevista no

Pregoeiro

0€

Éffi,&
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panÁenafO TERCEIRO: As sancÕes previstas

nos incisos I, IfI,
IV poderão ser aplic,edas j untamenie com a do inciso II,
facultada a defesa pré,ria do interessado no prazo de 5 (cinco)
dras uteis.
As sançÕes previstas nos incisos III e IV
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais
que em razão deste contrato:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por
meios dol-osos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo.
b) Tenham praticado atos ili'citos
visando a frustrar
os
objetivos da licitação.
c) Demonstrarem não possuir i_dcne,dade para contratar com a
CONTRATANTE, em virtude de atos iIícitos
praticados.
PARjâ,GRAFO QUARTO:

panÁenafo QUINTO: As multas e dem.,. is sançôes, aqui previstas,
serão aplicadas sem prej uízo das sanções c_Lvis ou penais
cabíveis ou de processo administrativo.

sExro: No caso de atraso injustifrcado na execução
do contrato, sujeitará à multa de mola no percentual de 0,1?
(zero virgura uni por cenLo) sobr:e o l-alor residuar do
contrator por dia de descumprrmentr), apos regular processo
administrativo, cujo voror podera ser cescontado de pagamento
eventualmente devido pela CONTRATANTI, ou ainda, quando for o
caso, cobrada j rrdicialmente .
PAR;aGRAFO

sETrMo: As mulr,ls administratr-iras previstas na
c1áusula anterior não têm carater ccrnpensatorro, não eximindo
o seu pat]amento a C()NTRATADA por perdas e cianos das infraçÕes
comet i
PÀRiaGRiaFo

q

Ântlcrstln Pi
Sccrctalia NIu

,/w
tle ljazcuda

N

FLS
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crÁusur,a oÉcrua sEcuNDA: Do REcuRSo Ao.lrorcrÁnro: caso
CONTRATANTE, tenha que recorrer cu comparecer a )otzo para
haver o que the for devido, o CuNTRATADO ficará sujeito ao
pagamento, a1ém do principal do debito, da pena convencj_onaI
de 102 (dez por cento) sobre o valcr dc litigio,
dos juros de
mora de 1U (um por cento) ao mês, despesas de processo e
honorários de advogado, estes fixaCcs, desde logo em 202
(vinte por cento) sobre o valor em titíEio.
CLÀUSULÀ DECrlvíA TERCEIRiA,: DA

PUBLTCÀÇÃO

E CONTROLE

DO

CONTRJA,TO:

Apos assinatura deverá o preserrte !.ontrat-o ser publicado,
rmprensa oficial do MunicÍpio remetendo-se cópia do mesmo,
prazo lega1, âo Departamento de Controle fnterno.

na
no

Fica eleito o Foro
da cidade de Monte carmero/MG, para crÇãc qLre resulte ou possa
resultar,lo
disposto nesi-e ccntrato, dispensando-se quaisquer
outros por mais pi ivrlegr. ados que :re j am.
CLÀUSULA DECII"ÍA QUINTA: DO FORO DE ELEIÇÃO:

§r

E, por estarem assim aco,des em tr:das as condrÇões e cláusulas
estabelecidas neste cont rato, a cci)ITRATANTE e a coNTRATADA
assinam este instr:umento ern 03 (t::ês) vras cje igual teor e
para uma unica f inalidade, depor -s de 1i.1o e achado conf orme,
em presenÇa das test-emunhas abaixo firmadas.
Monte Carmelo-MG

de

de 2016

AI{DERSON PIRES

Secretário Municipal cÍe !'azenda

CONTRÀ
I
Andcrson Pi
Sccrctaria

de Ijazencla

Prcgoeirtr

§me

í.
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n

Representante LegaI
TESTEMUNHÀS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

,\ ttdcrstlt.t

Sccrctaria

lVl

pal cic I'azenda

N

DE

FLS

EDtTAt DE UCTTAçÃO, PREGÃO PRESENCTALNe O2712016

00sJ.

O Prefeito de Monte Carmelo, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar
no dia 25 de agosto de 2016 às 09h00min, no Setor de Licitações, situado nesta cidade à Praça

Getúlio Vargas, n.e 242 - Centro, perante Equipe para tal designada, Processo Licitatório n.s
041/201.6, Pregão Presencial n.e 027/2Ot6 - Registro de Preços, do Tipo Menor Preço por
Item, visando à AQUlslçÃo DE MATERTAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSTDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAI DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. Os interessados poderão procurar a
Diretoria de Licitação, de 13h30min as 17h00min. Para obterem maiores informaçôes ligue
(34) 3842-5880. O edital encontra-se a disposição dos interessados no site da Prefeitura r,vww.montecarmelo.mg.gov.br e no Setor de Licitações. Monte Carmelo, 08 de agosto de
2016. Gilberto Donizete de Melo Junior, Pregoeiro.
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TERMO DE HOMOLOGAçÂO
Processo na.: 041 12016
MOdAIidAdE: PREGÃO PRESENCIAL

Edital ne.: 02712016
Tipo: MENOR PREçO POR ITEM

objeto: AoutstÇÃo DE MATERTAL ESPORTTVO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
TURISMO.

\.
Homologo o procedimento da Licitação ne. 041 12016, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
I\íUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO. nos termos

e condições do

julgamento efetuado pelo Pregoeiro e sua equipe de Apoio, adjudicando o mesmo
em prol das empresas: Lojas Ducks LTDA R$33.212,00 (Trinta e três mil duzentos
e doze reais), VDM Equipamentos de Proteção lndividual Coletivo LTDA

-

EPP

R$9.273,00 (Nove mil duzentos e setenta e três reais) ME comercial EIRELE-ME
R$23.963,20 (Vinte e três mil novecentos e :iessenta e três reais e vinte centavos)

Sevenmix Comercio e Serviço EIRELI-ME R$19.809,84 (Dezenove mil oitocentos

e nove reais e oitenta e quatro reais) para

\-,

qLre produza seus jurídicos

efeitos.

Ciência aos interessados, observadas as prescriçoes legais pertinentes

Monte Carmelo/lr/G, 26 de AGOSTO de 2016.

-t*N
Anderson
Secretário [vlunicipa

Fazenda

e

legais

