Município de Leandro Ferreira
Estado de Minas Gerais
EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório: Nº 03/2022
Modalidade: PREGÃO Nº 03/2022
Registro de Preços Nº 03/2022

RECIBO
A Empresa ______________________________________________________________
retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail
_____________________________________

ou

pelo

fax:

_________________________.
______________________ , aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________
(Assinatura)
OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO PERMANENTE DE
PREGÃO, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO
NECESSÁRIO.
O PRESENTE EDITAL ESTÁ SUJEITO À EVENTUAIS ALTERAÇÕES, QUE
SERÃO DEVIDAMENTE PUBLICADAS DA MESMA FORMA QUE O ORIGINAL,
DEVENDO AS EMPRESAS INTERESSADAS ACOMPANHAR JUNTO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA, TODO O TRÂMITE
LICITATÓRIO, ATÉ A DATA DE ABERTURA DO CERTAME, PELO SITE
www.leandroferreira.mg.gov.br.
O Município de Leandro Ferreira não se responsabiliza por comunicações à
empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no
mesmo.
Considerar-se-á válida a CÓPIA FIEL do edital publicado no quadro de aviso e
no site www.leandroferreira.mg.gov.br da Prefeitura Municipal de Leandro
Ferreira.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03⁄2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022

Processo Licitatório nº
Pregão Presencial nº

03/2022
03/2022

Registro de Preços
Tipo
1ª Sessão Pública
Data limite para entrega
dos envelopes nº 01 nº
02.
Objeto do certame

03/2022
Menor preço
26/01/2022 às 09:00 horas
26/01/2022 às 09:00 horas

Edital

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, BALANÇA,
BERÇO, CAMA, COLCHÃO, MÁQUINA DE LAVAR,
MICROONDAS, PURIFICADOR E POLTRONAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS – VOLTA ÀS
AULAS – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
TURISMO DE LEANDRO FERREIRA/MG.
O Edital poderá ser obtido, na íntegra pelo site
www.leandroferreira.mg.gov.br, sem nenhum tipo
de ônus. Não será encaminhado edital via postal
ou através de fac-símile.

Contatos e informações: Comissão de Licitação
Telefone (37) 3277-1331
licitacao@leandroferreira.mg.gov.br
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Município de Leandro Ferreira
Estado de Minas Gerais
EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 03/2022
MODALIDADE: PREGÃO Nº 03/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022
1 - PREAMBULO:
O MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA, com sede a Praça Bom Despacho nº. 50,
centro, realizará procedimento de licitação nº 03/2022, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL n° 03/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022, tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decretos Municipais
nº 007/2010 e 008/2010, subsidiariamente, Lei Federal 8.666/1993 e suas
alterações, bem como as Leis Complementares 123/06 e 147/14, e legislação
correlata e ainda de acordo com as condições estabelecidas no presente
instrumento convocatório e anexos.

Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão
recebidos em sessão pública às 09:00 horas do dia 26 de janeiro de 2022, na sala
da Comissão Permanente de Pregão da Prefeitura, à Praça Bom Despacho, 50,
Centro, Leandro Ferreira/MG, oportunidade em que serão examinados.
será realizado pela Pregoeira, servidora Neuza Helena Meireles. Co
O pregão será realizado pela Pregoeira, Denilce Elaine Ribeiro. Comporão a Equipe
e Apoio os servidores designados pelo Decreto nº 236 de 3 de janeiro de 2022.

O Edital poderá ser obtido, na íntegra, pelo site www.leandroferreira.mg.gov.br ou na
Sede da Prefeitura Municipal, Setor de Licitações e Contratos, no horário de 08:00
às 16:00 horas (segunda a sexta feira) ou pelo fone/fax (37) 3277-1331.
2 – DO OBJETO
2.1 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, BALANÇA, BERÇO, CAMA, COLCHÃO,
MÁQUINA DE LAVAR, MICROONDAS, PURIFICADOR E POLTRONAS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS –
VOLTA ÀS AULAS – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LEANDRO FERREIRA/MG, conforme
quantidades e especificações contidas no edital.
2.2 Os itens listados neste edital não necessariamente serão adquiridos em sua
totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas
para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro
de Preço. A licitante para a qual forem adjudicados os itens e for convocada para a
assinatura da ata, obterá apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos
referidos itens até o término da vigência contratual.
2.2.1 Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos
orçamentários, que o Município não está obrigado a adquirir previamente o material
constante neste edital. O Município de Leandro Ferreira não se responsabilizará por
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Município de Leandro Ferreira
Estado de Minas Gerais
prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob
alegação da expectativa da compra por parte do Município.
3 – LOCAL ONDE PODERÀ SER EXAMINADO O EDITAL E SER ADQUIRIDO
3.1– O Edital poderá ser obtido na íntegra no site www.leandroferreira.mg.gov.br,
sem nenhum tipo de ônus. Não será encaminhado edital via postal ou através de facsímile.
3.2 – O Edital poderá ser obtido também na sede da Prefeitura Municipal, Setor de
Licitações e Contratos, no horário de 08:00 às 16:00 horas (segunda a sexta feira),
no endereço do preâmbulo deste edital.
4 –CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo
pertinente ao objeto desta licitação.
4.1.1 NOS ITENS DE CONTRATAÇÃO, DO PRESENTE PROCESSO
LICITATÓRIO, CUJO VALOR TOTAL SEJA DE ATÉ R$ 80.000,00 (OITENTA MIL
REAIS) PARTICIPARÃO EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISTO NO ART. 48, INCISO I, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E SUAS
ALTERAÇÕES POSTERIORES. NOS TERMOS DA REFERIDA NORMA, TAL
EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO OBJETIVA A PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL E
REGIONAL, A AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E O
INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.
4.1.2 SE NÃO HOUVER UM MÍNIMO DE 3 (TRÊS) FORNECEDORES
COMPETITIVOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE NÃO SE APLICARÁ O DISPOSTO NO ITEM
4.1.3, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 49, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR
123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
4.1.4 O licitante deverá comprovar a condição de microempresa, empresa de
pequeno porte e microempreendedor individual no momento do seu credenciamento,
com a apresentação de:
4.1.4.1 Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial
ou equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte; [A
certidão expedida pela Junta Comercial será considerada válida pelo período de 180
(cento e oitenta) dias, a contar da data da sua emissão].
4.1.4.2 Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas ou equivalente, da sede da Microempresa e/ou da
Empresa de Pequeno Porte.
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4.1.4.3 Na hipótese do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o
documento mencionado na letra ‘b” deste artigo, nos termos da Lei Complementar
Federal n° 123/06, deverá ser apresentada, no credenciamento, declaração de porte
feita pelo representante da empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação
dessa circunstância, como apresentação do balanço patrimonial do último exercício.
4.2 Não poderá participar do presente certame a empresa:
4.2.1 concordatária, em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução, ou em recuperação judicial, estrangeira que não funcione no País, com o
direito suspenso de contratar com a Administração Pública, em especial o Município
de Leandro Ferreira ou por ter sido declarada inidônea, que esteja cumprindo
penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração Pública
Municipal,que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável
técnico que tenha vínculo empregatício com o Município de Leandro Ferreira e em
consórcio.
4.2.1.1 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação
de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no
mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional,
suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital,
entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consócio”
no Pregão em tela.

4

– DA ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1
- As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo
deste edital, 2 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1,
sua proposta comercial, e no envelope nº 2, a documentação comprobatória da
habilitação conforme solicitado neste Edital, sendo que, ambos deverão conter, na
parte externa, além da razão social, CNPJ e endereço, os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira/MG
Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo Licitatório nº 03/2022
Pregão Presencial nº 03/2022
Registro de Preço: 03/2022
Razão Social:
CNPJ:
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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira/MG
Envelope nº 2 “DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório nº 03/2022
Pregão Presencial nº 03/2022
Registro de Preço: 03/2022
Razão Social:
CNPJ:
5.2 – A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO aos requisitos de habilitação de
acordo com modelo estabelecido no Anexo II do Edital deverá ser apresentada
juntamente com o credenciamento. Caso qualquer proponente deixe de apresentar a
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação poderá assinar tal
declaração disponibilizada na sessão pela Pregoeira.
5.3 – A PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO, no caso de procurador da
empresa, conforme modelo estabelecido no Anexo III do Edital ou o CONTRATO
SOCIAL, no caso de representante legal da empresa, em ambos os casos deverá ser
apresentado fora dos Envelopes nº 1 e 2.
6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
6.1 – Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do
PREGÃO o representante da proponente entregará a pregoeira documento que o
credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua
representada e representando-a, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia (original e cópia).
6.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, com firma reconhecida, sempre acompanhado do contrato
social ou outro instrumento constitutivo da eventual proponente, diretamente
vinculado à correspondente natureza jurídica, com poderes específicos para, além de
representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, apresentar
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (B), formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances,
desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s),
negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da
sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela pregeoira, enfim, praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, ficando facultada a adoção do modelo
contido no ANEXO III.
7– Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, impõese a comprovação da capacidade/competência do outorgante para constituir
mandatário através da apresentação do contrato / estatuto social da empresa.
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7.1– Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público
de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo
estatuto / contrato social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
7.2 - Deverá ME ou EPP definida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, por
meio de certidão expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição,
conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; ou
sociedade
cooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de comprovação de que tenha
auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites
definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos
os atos cooperados e não cooperados e ainda declaração de que são beneficiários
da Lei Complementar nº 123, de 2006, e que estão excluídas das vedações
impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal, e ainda deverá apresentar a
declaração conforme modelo constante no Anexo VII.
7.3– Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
7.4– A ausência do representante devidamente credenciado importará a imediata
exclusão da licitante na etapa de lances verbais.
7.5– As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões
de abertura dos envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir
a realização dos trabalhos.
7.6– Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os
documentos necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua
condição de representante do licitante.
7.7 – TODA A DOCUMENTO
DE CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER
APRESENTADO E ENTREGUE EM SEPARADO DOS ENVELOPES.

8– PROPOSTA COMERCIAL
8.1– A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser
fornecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e
anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:
a. datilografada ou impressa por processo eletrônico, em 1 (uma) via em papel
timbrado da licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador;
b. número do Pregão Presencial e do Processo Licitatório;
c. razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o
número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver.
d. planilha de preço ofertado (ANEXO I);
e. prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar
da data de sua apresentação;
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f. descrição do material objeto ofertado com indicação da marca de cada item,
que compõe a cesta;
8.1.1 - As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela Pregoeira, caso
contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço
unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a
proposta corrigida o representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá
assinar a proposta.
8.1.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
8.1.3 - Os preços poderão ser cotados com ate duas casas decimais. Ex: R$ 0,01. Se
por ventura, forem cotados com mais de duas casas decimais, serão
desconsiderados as casas excedentes sem arredondamento.
8.1.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para
cada item do objeto desta licitação.
8.2– A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito
a pregoeira, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.
8.3– Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
8.4– Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à
execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para o Município, tais como:
fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários.
8.5– A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste
será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a
licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.
8.6– Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
9 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES
9.1– No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.
9.1.1 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira e
Equipe de Apoio,em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação.
9.1.2 –Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por conseqüência, a impossibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
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9.2– Para o julgamento das propostas escritas,será considerado o critério menor
preço por item.
9.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes deste edital.
9.4 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a. seleção da proposta de menor preço;
b. o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 %
(dez por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos
lances verbais.
c. não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item
anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 3
(três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores
participem dos lances verbais.
d. na hipótese de apresentação de propostas escritas com preço unitário igual ao
mínimo exeqüível, conforme determinado neste edital, será utilizado como
critério de desempate o sorteio.
9.5 – A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso
de empate de preços.
9.5.1– A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a
definição completa da ordem de lances.
9.6– Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço.
9.7–A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
9.8– A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
9.9– Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor
preço decidindo motivadamente a respeito.
9.9.1– A aceitabilidade será aferida a partir dos preços constantes nos autos do
referido processo.
9.10– Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor, que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital.
9.11– Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital,
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
9.12– Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará
Praça Bom Despacho, 50, Centro, Leandro Ferreira/MG - CEP.: 35.657-000 - Telefax: (37) 3277-1331/ 3277-1279 - e-mails:
gabinete@leandroferreira.mg.gov.br, juridico@leandroferreira.mg.gov.br, licitacao@leandroferreira.mg.gov.br,
administracao@leandroferreira.mg.gov.br, contabilidade@leandroferreira.mg.gov.br, tesouraria@leandroferreira.mg.gov.br

Município de Leandro Ferreira
Estado de Minas Gerais
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.
9.13– Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
9.14– Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, a pregoeira fará
a correção dos cálculos e a proposta será aceita mediante expresso consentimento
do proponente. Caso contrário, a proposta será desclassificada.
9.15– A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado
pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a
respeito. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.
9.16– Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste
edital.
9.17 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira deverá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor preço.
9.18 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do
procedimento em caso de empate, conforme disposto neste item, será verificada a
conformidade entre menor lance e o valor estimado para a contratação.
9.19 Atendendo aos termos da Lei Complementar nº123/2006, de 14/12/2006, após a
etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurado, como
critério de desempate, preferência de contratação para empresas enquadradas na
definição de microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à
proposta mais bem classificada.
9.20 Para efeito do disposto no item 9.19, ocorrendo empate, proceder-se-á da
seguinte forma: 9.20.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada será convocado para, em querendo, apresentar nova proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 05(cinco) minutos,
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
9.20.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma de subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipótese do subitem 9.19, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;
9.20.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
9.19, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta. 9.20.4 Na hipótese da não contratação nos termos
previstos no subitem 9.19, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
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9.20.5 O disposto no subitem 9.19 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.20.6 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do
procedimento em caso de empate, conforme disposto neste item, será verificada a
conformidade entre menor lance e o valor estimado para a contratação.
9.20.7 Caso não sejam apresentadas lances, serão verificadas a conformidade entre
a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação, e a ocorrência
mencionada no item 9.19.
9.21– Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela
pregoeira e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as
assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito.
9.22 - A critério da Administração, por meio de convocação formal da pregoeira, para
fins de verificação do bem ofertado em face das exigências editalícias, poderá ser
solicitada a entrega pelo vencedor de 01 (um) exemplar de cada item ofertado. O
exemplar deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias contados da convocação feita,
sendo que não apresentação implicará na desclassificação da proposta. O exemplar
deverá ser entregue na Praça Bom Despacho, 50, Leandro Ferreira/MG, onde
funciona o Departamento de licitações e contratos e será analisado pela técnica
responsável.
9.23 - O preço registrado terá como base o bem e a marca apresentada, que deverá
prevalecer até o final do fornecimento, salvo hipóteses previstas neste edital.
10 – DOCUMENTAÇÃO:
O envelope nº 02 HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior os documentos
relacionados abaixo:

10.1–REGULARIDADEJURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
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e) Os documentos relacionados acima não precisarão constar do envelope
“Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
f) Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só
documento, devidamente registrado na junta comercial, bastará a
apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a
consolidação de todas as alterações realizadas, do contrário, o licitante poderá
apresentar a versão original acompanhada das alterações promovidas e
registradas no órgão competente.

10.2 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J/MF;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da
União e previdenciária (INSS), emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda NacionalProva de regularidade
de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
d) Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
e) Prova de regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual;

10.3 -REGULARIDADE TRABALHISTA
a) Prova de inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943. “ (NR);
10.4 – REGULARIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata ou recuperação judicial, expedida
pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, expedida a no máximo 90 dias
da abertura do certame;
10.5 - Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos das Leis Complementares nº 123/06 e 147/14.
10.5 - 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.
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10.5.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondente ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a
regularização da documentação, prorrogável por igual período a critério da
Administração. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeira.
10.5.2- Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias
úteis inicialmente concedidos.
10.5.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeira convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou submeter o processo à Autoridade
Competente para revogação.
10.6.1 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com
vigência plena na data fixada para sua apresentação.
10.6.2 - 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 a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
10.6.3 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.6.4 - O CRC (Certificado de registro cadastral), junto ao cadastro de fornecedores
do Município de Leandro Ferreira, substitui os documentos de HABILITAÇÃO, desde
que nele os constem e observada à data de validade de cada documento; e devendo
ser apresentados os documentos exigidos que não constem no CRC.
10.6.5 - Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros, mesmo que estejam com a
validade expirada.
10.7–DAS DECLARAÇÕES:
10.7.1–Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:
o modelo contido no ANEXO IV;
10.7.2 – Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com
a administração: fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO V.
10.8 – DA ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
10.8.1 –Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em
original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por
membro da Comissão, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e,
inclusive, expedidos via Internet.
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10.8.2 –A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à
apresentação do original a Pregoeira, por ocasião da abertura do ENVELOPE
HABILITAÇÃO, para a devida autenticação.
10.8.3 –Para fim da previsão contida no subitem anterior , o documento original a
ser apresentado não necessariamente deve integrar o ENVELOPE.
10.8.4 –Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades / validades
comprovadas pela Comissão.
10.8.5 –Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições / emissões não ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final para a
entrega dos envelopes.

11– RECURSO ADMINISTRATIVO
11.1 – Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do
PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão,
deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.
11.2– Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase /
procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata
e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata,
juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.
11.3 – As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra
razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
RECORRENTE.
11.4 – Após a apresentação das contrarrazões ou do de recurso do prazo
estabelecido para tanto, a Pregoeira examinará o recurso, podendo reformar sua
decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para
decisão.
11.5 – Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço e horários previstos neste EDITAL.
11.6 – O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo, sendo
que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.8 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência
do direito de recurso.
11.9 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos
deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.
11.10 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição
relativamente ao pregão, a Pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados
desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE
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HABILITAÇÃO”, devidamente inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do
serviço pelo Setor Requisitante.
11.11 - Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:
a) serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) serem assinados por representante legal do licitante;
c) serem devidamente protocolados no setor de licitação deste Município.

12– ADJUDICAÇÃO
12.1 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso,
por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso,
competindo a Pregoeira adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.
12.2– Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após
a decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de
adjudicação do objeto do certame à proponente vencedora.

13– HOMOLOGAÇÃO
13.1 – Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO, verificada a
regularidade dos atos e a realização do interesse público nos termos da lei.
13.2– A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da
proponente adjudicatária para assinar a ata de registro/contrato, respeitada a
validade de sua proposta.
14 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA
14.1– O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços ou outro instrumento
que o substitua é de cinco dias, contados da data da intimação, sob pena de o
adjudicatário decair do direito de fazê-lo incorrer em multa de até 5% do preço total
do contrato.
14.1.1 - A ata de registro de preços a ser firmado entre o Município de Leandro
Ferreira - MG, e a detentora do certame, terá validade de 12 meses.
14.2 – Decorrido o prazo de assinatura da Ata sem manifestação do adjudicatário, é
facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o
caso, ou revogar a licitação.
14.3 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas
para habilitação para assinar a respectiva Ata e durante a prestação dos serviços
e/ou entrega dos materiais.
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14.4 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da
Ata, ou recuse-se a assiná-la, serão convocados os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.
14.5 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da Ata ou
instrumento equivalente, decorrentes deste certame,somente será analisada se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
14.6 - Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas.
14.7 - Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a
ordem de classificação nesta licitação.
14.8 - A rescisão contratual dar-se-á nos casos dispostos na legislação pertinente.
15 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
15.1– O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência da adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pelo Município de
Leandro Ferreira, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá
acarretar as seguintes sanções:
a. Advertência.
b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado da Ata de Registro de Preços, pela recusa em assiná-la no
prazo estipulado após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de
outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento)
calculada sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência,
até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste,
caracterizando a inexecução parcial;
d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado da Ata de Registro de Preços pela inadimplência além do
prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com o Município de
Leandro Ferreira - MG pelo período de até 05 (cinco) anos.
15.2– A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n°
8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
15.3– A multa deverá ser recolhida à Administração do Município de Leandro Ferreira
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da
notificação.
15.4– O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto
ao Município.
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15.5– A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não vir
a assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar a documentação exigida ou
apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do
objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida
de licitar e contratar com o Município de Leandro Ferreira pelo período de até (05)
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas normas
legais pertinentes.
15.6– As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.7– Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.
16 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO
16.1– O resultado final do PREGÃO será publicado conforme determina a legislação
pertinente.
17 – DA ENTREGA
17.1– Os pedidos serão feitos de acordo com a necessidade da Administração, e as
entregas deverão ser efetuadas por conta e risco da(s) proponente(s) vencedora(s),
mediante recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento (NAF).
a) Para atender o interesse público, cada produto, ao ser entregue, deve estar de
acordo com o que foi licitado, sob pena de não ser aceito e vir a fornecedora a
responder civil e criminalmente por declaração falsa, tudo conforme a forma,
condição, características e nas quantidades enunciadas no anexo constante
deste Edital, ditando as demais regras e integrando o presente.
17.2 – Prazo de entrega: até 05 (cinco) dias, após a emissão da ordem de
fornecimento, de acordo com a necessidade da Administração Municipal.
17.3– O Município de Leandro Ferreira se reserva o direito de recusar os produtos
em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a
respectiva Ata em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo das
demais cominações legais aplicáveis.
17.4– A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os
produtos em que se verifiquem irregularidades, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
17.5– Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos
produtos.
18 – PAGAMENTO
18.1 – O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante a apresentação dos
produtos, acompanhados da ordem de fornecimento e da respectiva nota fiscal.
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18.1.1 – Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização (ões).
18.1.2 – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no
órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
18.1.3– Deverá o contratado entrega juntamente com a nota fiscal a comprovação da
regularidade fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.
18.1.4– A Administração do Município de Leandro Ferreira reserva o direito de reter o
pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao
fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.
19 – REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO DE PREÇOS
19.1 – Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da
proposta (60 dias).
19.2 - Os valores constantes dos produtos poderão ser revistos mediante solicitação
da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei Federal 8.666/93.
19.3 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos Da
ata de registro/contrato.
20 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1 – As despesas decorrentes da presente aquisição correrão às custas dos
recursos orçamentários:
02.03.02.12.361.7011.2241-4.4.90.52-00 - Ficha 132
02.03.02.12.365.7012.2246 -4.4.90.52-00 - Ficha 152
21 – DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer pessoa, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão. O pedido de impugnação deverá ser protocolado no setor de
licitações da Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira/MG. Os esclarecimentos
poderão ser enviados via email: licitacao@leandroferreira.mg.gov.br.
21.2 – A impugnação ou pedido de providências deverá ser dirigido a Pregoeira.
21.3 – Caberá a pregoeira decidir a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte
quatro) horas, a contar do recebimento da peça, que, além de comportar divulgação,
deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.
21.4 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, desde que implique em
modificação (ões) do PREGÃO, será designada nova data para a realização do
certame.
22– A autoridade competente do Município de Leandro Ferreira/MG poderá anular e
revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato
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superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito do pregoeira, devidamente fundamentado.
22.1 – A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
22.2– As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas
no momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão
registradas em ata, sendo vedadas observações ou reclamações impertinentes ao
certame.
23– A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos
preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional
aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.
24– Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé,
a Administração Municipal comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para
as providências cabíveis.
25– É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar ainstrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar
no ato da sessão pública.
26– As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca
de Pitangui/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
27– Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeira, com observância da legislação
regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal n°
10.520/02.
28 -Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.
29 – Aos proponentes interessados será concedida vista, tanto das propostas
comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
30 - O objeto do presente certame poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme
previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
31 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do
objeto deste pregão, sem a expressa autorização do Município de Leandro
Ferreira/MG.
32 - A Pregoeira, no interesse do Município de Leandro Ferreira/MG, poderá relevar
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que
não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
33 – ANEXOS
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33.1–Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
33.1.2 – ANEXO I – modelo de proposta;
33.1.3 – ANEXO II – declaração de pleno atendimento;
33.1.4 – ANEXO III – modelo de procuração para o credenciamento;
33.1.5 – ANEXO IV – modelo de declaração que não emprega menor;
33.1.6 – ANEXO V – modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo;
33.1.7 – ANEXO VI – minuta de contrato;
33.1.8 – ANEXO VII – declaração de micro empresa;
33.1.9- ANEXO- VIII- Termo de Referencia.
Leandro Ferreira, 03 de janeiro de 2022.

__________________________

___________________________

Denilce Elaine Ribeiro

Elder Corrêa de Freitas

Pregoeira

Prefeito Municipal

Visto e aprovado:
Euler Almdeida Lacerda
Advogado
OAB:150.654
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N. 03/2022
RAZÃO SOCIAL: _____________________________
CNPJ: ______________________________________
ENDEREÇO:________________________________
TEL: ________________________________________
EMAIL:______________________________________
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, BALANÇA, BERÇO, CAMA,
COLCHÃO,
MÁQUINA DE LAVAR, MICROONDAS,
PURIFICADOR E
POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E
ESCOLAS MUNICIPAIS – VOLTA ÀS AULAS – DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LEANDRO
FERREIRA/MG.
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
Item

Quanti

Unidade

01

(...)

(...)

(...)

Descrição
Obs.: Descrever os Itens,
quantidades e Unidades,
alem da descrição
detalhada de cada item, de
acordo com Termo de
Referencia Anexo VIII
(...)
Total

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

(...)

(...)

(...)

Validade da proposta: 60 dias.
Condições de entrega: parcelada, de acordo com a necessidade da
Administração.
Condições de pagamento: até 30 dias.
Banco e Conta:
Agencia :
Email:
Telefone:

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO N° 03/2022 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 03/2022
OBJETO - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, BALANÇA, BERÇO, CAMA,
COLCHÃO,
MÁQUINA DE LAVAR, MICROONDAS,
PURIFICADOR E
POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS
MUNICIPAIS – VOLTA ÀS AULAS – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LEANDRO
FERREIRA/MG.

RAZÃO SOCIAL: _____________________________
CNPJ: ______________________________________

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no
Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades
cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no
Edital.

___________________,_____ de _______de 2022.

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO III
PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo
presente
instrumento
particular
de
procuração,
a
__________________________________ (razão social da empresa), com sede
_________________________ (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº
_____________________ (nº do CNPJ), nomeia e constitui seu bastante procurador
(a) o(a) Sr. (a) ___________________________ (nome do representante) portador
(a) da cédula de identidade
____________________ (nº RG),
e CPF
________________________ (nº CPF), a quem confere amplos poderes para
representar perante o Município de Leandro Ferreira na Sessão de Pregão Presencial
nº 03/2022, Registro de Preço nº 03/2022 o qual está autorizado a requerer vistas de
documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lances
verbais, negociar a redução de preços, desistir e interpor recursos, rubricar
documentos, assinar declarações e atas, prestar todos os esclarecimentos solicitados
pelo PREGOEIRA (A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome da outorgante.

___________________,_____ de _______de 2022

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)

Praça Bom Despacho, 50, Centro, Leandro Ferreira/MG - CEP.: 35.657-000 - Telefax: (37) 3277-1331/ 3277-1279 - e-mails:
gabinete@leandroferreira.mg.gov.br, juridico@leandroferreira.mg.gov.br, licitacao@leandroferreira.mg.gov.br,
administracao@leandroferreira.mg.gov.br, contabilidade@leandroferreira.mg.gov.br, tesouraria@leandroferreira.mg.gov.br

Município de Leandro Ferreira
Estado de Minas Gerais
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 03/2022
Objeto - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, BALANÇA, BERÇO, CAMA,
COLCHÃO,
MÁQUINA DE LAVAR, MICROONDAS,
PURIFICADOR E
POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS
MUNICIPAIS – VOLTA ÀS AULAS – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LEANDRO
FERREIRA/MG
RAZÃO SOCIAL: __________________________________
CNPJ: ___________________________________________

_______________________________________,
inscrita
no
CNPJ
n°
______________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra)
__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
______________________________
e
do
CPF
nº
_____________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

() não emprega menor de dezesseis anos.
() não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

___________________,_____ de _______de 2022.

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022– REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 03/2022
OBJETO - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, BALANÇA, BERÇO, CAMA,
COLCHÃO,
MÁQUINA DE LAVAR, MICROONDAS,
PURIFICADOR E
POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS
MUNICIPAIS – VOLTA ÀS AULAS – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LEANDRO
FERREIRA/MG
RAZÃO SOCIAL:_____________________________
CNPJ:______________________________________

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para
participar neste Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los
quando ocorridos durante o certame.

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

__________________,_____ de _______de 2022.

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO VI
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº - 03/2022
Aos ____ dias do mês de ______ de 2022, reuniu-se no setor de licitações, o
Pregoeira, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 09 de junho de 1993, com
as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 09 de junho de 1994 e das
demais normas legais aplicáveis, em especial a Lei nº 10.520/02, Decretos
Municipais nº 007/2010 e 008/2010, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão nº 03/2022, por deliberação da Pregoeira, publicada na
imprensa oficial de Minas Gerais em ____/____/_______, e adjudicada pelo
Pregoeira e equipe de apoio nomeados pelo Decreto Nº 236 de 03 de janeiro de
2022, RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos produtos constantes na
ata, a serem utilizados no Município, tendo sido os referidos preços ofertados pela
empresa abaixo qualificada, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar,
observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem:

MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob o nº 18.315.218/0001-09, sito a Praça Bom Despacho, 50, centro, Centro,
na cidade de Leandro Ferreira/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Elder Corrêa de Freitas, brasileiro, agente político, portador do CPF: 201.794.56687, residente e domiciliado na cidade de Leandro Ferreira/MG;

DETENTORA: ..................................., pessoa jurídica de Direito privado, inscrito no
cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ nº sob o nº ............................, situado
na Av/Rua – ................... – ........., Bairro - .................... – Município de
................................... – MG, vencedora e adjudicatária do pregão supra-referido, por
seu representante legal, Senhor .........................., CPF nº ........................

RESOLVEM firmar o presente instrumento, objetivando registrar os preços para
aquisição eventual e futura de ARMÁRIOS DE AÇO, BALANÇA, BERÇO, CAMA,
COLCHÃO,
MÁQUINA DE LAVAR, MICROONDAS,
PURIFICADOR E
POLTRONAS, objetivando atender as Escolas Municipais através do Departamento
Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo e demais setores deste
município, com entrega parcelada, em conformidade com o ajustado a seguir:
CLASULA PRIMEIRA – DOS PREÇOS
1.1 - O valor da presente contratação será de R$ ____ (
mencionado:

) , conforme abaixo

1.1.1- Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da
ordem de fornecimento, independentemente da data da entrega do material.
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1.1.2 - Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos
fornecimentos dos produtos objeto desta ata de registro de preço, incluído frete até o
local de entrega – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na cidade de
Leandro Ferreira/MG.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇO
2.1 - Não haverá reajuste de preço, considerando o prazo de validade da presente
ata, e, em atendimento ao § 1º o art. 28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art.
3º, § 1º, da medida Provisória 1.488-16, de 2.10.1996 e demais legislações
pertinentes, e vedados qualquer reajustamento de preços, até que seja completado
o período de 12 (doze) meses, contado a partir da data-limite para apresentação das
propostas indicadas no preâmbulo do edital, o qual integra a presente ata de registro
de preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que refere o Decreto
instituidor do Registro de preços.
2.1.1 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão
de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
2.1.2 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da ata de registro de preços,
na forma do art. 65, II “d” da Lei Federal 8.666/93, o que não significa aumento do
preço registrado.
2.1.3 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do
Contrato.

CLÁUSULATERCEIRA – FORNECIMENTO E PAGAMENTO
3.1– Os pedidos serão feitos de acordo com a necessidade da Administraçãoe as
entregas deverão ser efetuadas por conta e risco da(s) proponente(s) vencedora(s),
mediante recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento (NAF).
a) Para atender o interesse público, cada produto, ao ser entregue, deve ser de
acordo com o que foi licitado, sob pena de não ser aceito e vir a fornecedora a
responder civil e criminalmente por declaração falsa, tudo conforme a forma,
condição, características e nas quantidades enunciadas no anexo constante
deste Edital, ditando as demais regras e integrando o presente.
3.1.1 – Prazo de entrega: até 05 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de
fornecimento, de acordo com a necessidade da Administração Municipal.
3.2–O Município de Leandro Ferreira/MG se reserva o direito de não receber os
produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo
cancelar a Ata de Registro de Preços em decorrência da sua inexecução parcial ou
total, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis.
3.3– A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os
produtos em que se verificarem irregularidades.
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3.4 – O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante a entrega do objeto, ora
licitado, acompanhados das respectivas notas fiscais.
3.4.1 – Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).
3.4.2 – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no
órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
3.4.3– Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade
fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.
3.4.4– O Município de Leandro Ferreira, reserva o direito de reter o pagamento de
faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para
ressarcir danos a terceiros.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1 – São obrigações da (o) Contratada (o):
4.1.1 – Fornecer o objeto licitado de acordo com o edital e conforme apresentado na
proposta,contados da hora do recebimento da autorização de fornecimento.
4.1.2 – Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas condições
exigidas para habilitação.
4.1.3 – O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
4.1.4 – Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais
danos causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de
funcionário da contratada.
4.1.5 – Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura
incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos
sociais, trabalhistas eprevidenciários do mesmo.
4.2 –São obrigações do Contratante:
4.2.1 – Efetuar os pagamentos na forma deste contrato e do edital.
4.2.2 – Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;
4.2.3 – Rescindir unilateralmente o presente contrato nos casos especificados no
inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93.
4.2.4 – Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
4.2.5 – Comunicar de imediato a contratada os defeitos detectados com o uso dos
produtos.
4.2.6 – Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao
objeto a ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos
causados.
CLAUSULAQUINTA – VIGÊNCIA E RESCISÃO
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5.1– O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de 12 (doze) meses
a partir da sua assinatura.
5.2 – Nos termos do art. 15, parágrafo 4º da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município não será obrigado a adquirir os materiais referidos nesta ata, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas
registradas.
5.3 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei Federal
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal n° 8.883/94, a
presente ata de registro de preços será cancelada, garantidos às suas detentoras, o
contraditório e a ampla defesa.

CLAUSULA SEXTA - ALTERAÇÕES
6.1– Para atender a seus interesses, o Município reserva-se o direito de alterar os
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados
obedecidos aos limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA- PENALIDADES
7.1 – Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o
CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, sanções previstas no Artigo 87
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal cabíveis e poderá
acarretar as seguintes sanções:
a. Advertência
b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre
o valor total estimado da Ata de Registro de Preços, pela recusa em assinálo,após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
c.Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento)
calculada sobre o valor total estimado daAta de Registro de Preços, por dia de
inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto
deste, caracterizando a inexecução parcial;
d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre
o valor total estimado da Ata de Registro de Preços pela inadimplência além
do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do
mesmo.
e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a
Administração Municipal de Leandro Ferreira- MG pelo período de até 05
(cinco) anos.
7.2 –A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n°
8.666/93, inclusive a responsabilidade da contratada por eventuais perdas e danos
causados à Administração.
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7.3 –A multa deverá ser recolhida no Municipio de Leandro Ferreira no prazo máximo
de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.
7.4 –O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente.
7.5 –As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
7.6 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado ao
CONTRATADO o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULAOITAVA – DO ORÇAMENTO
8.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão no presente exercício à
conta das dotações orçamentárias:
02.03.02.12.361.7011.2241- 4.4.90.52-00 - Ficha 132
02.03.02.12.365.7012.2246 - 4.4.90.52-00 - Ficha 152
CLÁUSULA NONA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO
9.1 – A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato,
sendo esta de responsabilidade do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 –Apresente Ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
10.2 –A ata vincula-se as suas próprias cláusulas, ao Edital, às normas e princípios
de Direito Público, as regras da Lei 10520/02 e 8.666/93, aplicando-se
subsidiariamente as normas de Direito Civil.
10.3 – O regime jurídico deste contrato administrativo é instituído pela Lei 10.520/02
e 8.666/93.
10.4 – Fica eleito o FORO da Comarca de Pitangui/MG para dirimir quaisquer
dúvidas quanto à execução do presente Contrato.
10.5 – E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Leandro Ferreira,________ de ___________________de 2022.

__________________________
Elder Corrêa de Freitas
Gerenciador

___________________________
Detentora
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Testemunhas
1)Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________

2)Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________

Praça Bom Despacho, 50, Centro, Leandro Ferreira/MG - CEP.: 35.657-000 - Telefax: (37) 3277-1331/ 3277-1279 - e-mails:
gabinete@leandroferreira.mg.gov.br, juridico@leandroferreira.mg.gov.br, licitacao@leandroferreira.mg.gov.br,
administracao@leandroferreira.mg.gov.br, contabilidade@leandroferreira.mg.gov.br, tesouraria@leandroferreira.mg.gov.br

Município de Leandro Ferreira
Estado de Minas Gerais
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.

COMO

BENEFICIÁRIA

DA

LEI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022
REGISTRO DE PREÇO: 03/2022
A empresa _____________________________________________, inscrita no
CNPJ sob o nº __________________________, por intermédio de seu
representante
legal Sr.(a) ________________________________________,
portador do Documento de Identidade nº ___________________, inscrito no CPF
sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que não está
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42
a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:
( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da
Lei Complementar n.º 123/2006;
( ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no anocalendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do
art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e
não cooperados.
( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação
e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº.
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº
8.666/93.
(Assinalar a condição da empresa)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
_________________________ , _________ de _______________ de 2022.

______________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO VIII
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022
REGISTRO DE PREÇO : 03/2022
I - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, BALANÇA, BERÇO, CAMA,
COLCHÃO,
MÁQUINA DE LAVAR, MICROONDAS,
PURIFICADOR E
POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E
ESCOLAS MUNICIPAIS – VOLTA ÀS AULAS – DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LEANDRO
FERREIRA/MG, conforme quantidades e especificações contidas neste termo de
referência.

II - FINALIDADE: Para atender as creches e as escolas municipais.
III - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, EXPECTATIVA DE CONSUMO FUTURO,
QUANTITATIVOS:
ITEM

01

Quantidade

30

Descrição

Preço Unit.

Preço Total

BERÇO INFANTIL

DESCRIÇÃO
• Berço infantil em MDF com grades na cor
branca, não dobrável, com rodízios.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm;
• Largura: 670 mm +/- 10 mm;
• Altura das cabeceiras considerando a estrutura
tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem
considerar o rodízio.
CARACTERÍSTICAS
• Selo do INMETRO;
• Estrutura metálica em formato de "U" invertido
para sustentação das cabeceiras e
das grades laterais, confeccionada em tubo de
aço carbono, secção circular de 1
1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos
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30

cantos superiores. Barras horizontais
superiores, distantes das cabeceiras, de modo
que estas se configurem como alças
para condução do berço. Raio de curvatura do
tubo de 100mm (+ou- 5mm)
considerando o eixo do tubo.
• Estrutura do estrado em tubos de aço carbono,
secção retangular com dimensões de
40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm).
• Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de
MDP, com espessura de 18mm,
revestida nas duas faces em laminado
melamínico de baixa pressão (BP) na cor
branca.
• Sistema de regulagem de altura do estrado por
meio de parafusos M6 e porcas
soldadas internamente no topo dos tubos da
estrutura do estrado. Ajuste do estrado
em altura em no mínimo três (03) posições,
somente por meio de ferramentas.
• Grades laterais fixas confeccionadas em MDP,
com espessura de 20mm nas partes
horizontais, e 18mm nas partes verticais,
revestidas nas duas faces em laminado
melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na
cor branca.
• Cabeceiras em MDP, em formato retangular,
espessura de 18mm, revestidas nas
duas faces em laminado melamínico de baixa
pressão (BP) texturizado, na cor
branca.
• Nas peças de MDP os topos devem ser
encabeçados em todo perímetro com fita de
bordo de 2mm, com acabamento superficial liso,
atóxica, na mesma cor e tonalidade
do laminado. Arestas usinadas configurando
acabamento arredondado.
• Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de
travas por pedal, injetados em nylon
reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço,
rodas duplas de 75mm, injetadas em
PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de
rodagem em poliuretano injetado.
Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas
nos dois sentidos, tanto na rodagem
como no giro, através de mecanismo metálico.
Eixos com sistema de rosca M12.
• Fixação dos rodízios às estruturas metálicas,
por meio de porcas internas aos tubos.
Estas porcas podem ser soldadas em chapas
soldadas na parte interna dos tubos.
GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data de entrega,
contra defeitos de fabricação.
COLCHÃO PARA BERÇO
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DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm;
• Largura e comprimento: devem ser tais que o
espaço entre o colchão e as laterais, e,
entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30
mm.
CARACTERÍSTICAS
• Espuma de poliuretano flexível com densidade
D18, integral (tipo “simples”),
revestido em uma das faces e nas laterais em
tecido Jacquard, costurado em
matelassê (acolchoado), com fechamento
perimetral tipo viés, e com acabamento da
outra face do colchão plastificado.
• Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos.

03

40

GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data de entrega,
contra defeitos de fabricação.
COLCHÃO

DESCRIÇÃO
• Colchão de espuma flexível de poliuretano.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• D20 (12x78x178) cm
CARACTERÍSTICAS
• Espuma de poliuretano flexível com densidade
D20, integral (sem colagem
horizontal), revestido em material têxtil
plastificado (corino), atóxico, na cor azul real,
impermeável, com costura simples e acabamento
em cadarço impermeável.
GARANTIA
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• Mínima de um ano a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricação.
CAMA EMPILHÁVEL

DESCRIÇÃO
• Caminha empilhável para crianças de 1 a 5
anos. Leve, lavável, montada através de
encaixe, sem velcro e parafusos.
Figura 25: cama empilhável
Imagem ilustrativa
LOCAL
• Creches II e III.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Altura: 110 mm + 50 mm;
• Largura: 550 mm +/- 50 mm;
• Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm.
CARACTERÍSTICAS
• Selo do INMETRO;
• Permite empilhamento.
• Suporta até 50 kg;
• Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP
não reciclado) que permitam
higienização total com água. Ponteiras dos pés
em borracha antiderrapante.
• Estrutura lateral em barras de alumínio de liga
6063 com espessura de 1,59mm,
resistente à corrosão, inclusive por tensão,
umidade e salinidade.
• Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável,
com tratamento antialérgico,
antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama,
anti-UV, antioxidante e isento de
ftalatos. Acabamento soldado uniformemente
resistente à tração manual.

05
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GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data de entrega,
contra defeitos de fabricação.
COLCHONETE PARA TROCADOR
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DESCRIÇÃO
• Colchonete de espuma flexível de poliuretano.
colchonete para trocador
LOCAL
• Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE
Infantil.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Comprimento: 1000 mm +/-5 mm;
• Largura: 600 mm +/-5 mm;
• Altura: 40 mm +/-10 mm.
CARACTERÍSTICAS
• Espuma de poliuretano flexível com densidade
D20, integral (sem colagem
horizontal), revestido em material têxtil
plastificado (corino), atóxico, na cor azul real,
impermeável, com costura simples e acabamento
em cadarço impermeável.

06
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GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricação.
POLTRONA AMAMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
• Poltrona individual estofada, revestida em couro
sintético, dotada de apoio de braços.
Figura 27: poltrona amamentação
Imagem ilustrativa
LOCAL
• Amamentação.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Profundidade útil do assento: mínima 470 mm /
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máxima 490 mm;
• Largura útil do assento: mínima 530 mm /
máxima 570 mm;
• Altura (h) da superfície do assento: mínima 420
mm / máxima 450 mm;
• Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440
mm;
• Largura útil do encosto: mínima 530 mm /
máxima 570 mm;
• Inclinação da superfície do assento (em relação
à horizontal): entre -2º e -7º;
• Ângulo do encosto (em relação ao plano do
assento): mínimo 90º / máximo 110º;
• Altura do apoio de braços (em relação ao
assento): mínima 160 mm / máxima 200
mm;
• Largura do apoio de braços: mínima 100 mm.
CARACTERÍSTICAS
• Estrutura confeccionada em perfis tubulares de
aço carbono, com secção retangular,
com dimensões mínimas de 20x40mm, e
espessura de parede mínima de 1,5mm.
Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros
na cor cinza.
• Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço
inox, com secção circular com
diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis
metálicas e partes em contato com
o piso em plástico injetado.
• Base de sustentação do assento e do encosto
em percintas elásticas.
• Laterais (braços), suporte do assento e suporte
do encosto, de formato prismático.
Cada um destes elementos deve ser inteiramente
revestido em couro sintético,
exceto a parte inferior do assento que deve ser
revestida de tecido não tecido (TNT)
de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies
revestidas em couro sintético devem
receber camadas internas de espuma laminada
(espessura mínima de 10 mm), de
modo que toda a superfície do móvel seja
almofadada. No apoio de braços (parte
superior das laterais) a espuma deverá ser de no
mínimo 30 mm de espessura e
possuir densidade mínima D-23.
• Almofada do assento confeccionada em espuma
de densidade D-33, com mínimo de
100 mm de espessura, revestida com couro
sintético, dotada de uma subcamada de
tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto
confeccionada em espuma de
densidade D-26 com mínimo de 100 mm de
espessura, revestida com couro
sintético, dotada de uma subcamada de tecido
não tecido (TNT).
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• As almofadas deverão ser fixadas de forma
permanente, mas não devem apresentar
áreas em suas laterais que possam acumular
sujidades.
• Couro sintético para os revestimentos,
texturizado, atóxico, laminado internamente
com tecido de poliéster, com gramatura acima de
500g/m² e espessura mínima de
0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão
PANTONE 16-1406 TPX.
GARANTIA
• Mínima de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricação.
ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS

DESCRIÇÃO
• Armário roupeiro de aço com dezesseis portas
com venezianas para ventilação,
compartimentos de tamanhos médios
independentes sem divisórias internas,
fechamento das portas independentes através de
pitão para cadeado.
Figura 33: armário em aço
Imagem ilustrativa
LOCAL
• Copa dos funcionários.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Largura: 1230 mm +/- 30 mm;
• Profundidade: 400 mm +/- 30 mm;
• Altura: 1980 mm +/- 30 mm;
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40
micrometros /máximo 100 micrometros.
CARACTERÍSTICAS
• Corpo, divisórias e portas em chapa 22
(0,75mm);
• Piso dos compartimentos em chapa 20
(0,90mm);
• Pés em chapa 16 (1,50mm);
• Dobradiças em chapa internas não visíveis na
parte exterior do móvel no mínimo
75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por
porta.
• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto,
sendo este último exclusivamente de liga
metálica não ferrosa cromado.
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• Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster,
eletrostática brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros
na cor cinza.
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GARANTIA
• Mínima de três anos a partir da data de entrega,
contra defeitos de fabricação e
oxidação.
PURIFICADOR DE ÁGUA
DESCRIÇÃO
• Purificador/ bebedouro de água refrigerado.
LOCAL
• Copa dos funcionários, cozinha, lactário e
solários.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
• Altura máxima: 410 mm;
• Largura máxima: 315 mm;
• Profundidade máxima: 370 mm;
• Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h.
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de tratamento através de elementos
filtrantes que removem os particulados
da água e o cloro livre.
• Compressor interno com gás refrigerante
conforme legislação vigente.
• Botão de acionamento automático do tipo fluxo
contínuo, com regulagem para
diferentes níveis de temperatura (natural, fresca
ou gelada) ou torneira.
• Bica telescópica ou ajustável para recipientes de
diversos tamanhos.
• Câmara vertical de filtragem e purificação.
• Corpo em aço inox ou aço carbono com
tratamento anticorrosivo e acabamento em
pintura eletrostática a pó.
• Painel frontal em plástico ABS de alta
resistência com proteção UV.
• Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora.
• Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3
kgf/cm² à 4 kgf/cm²).
• Temperatura de trabalho: 03 à 40º C.
• Componentes para fixação e instalação:
- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação
S8; parafusos; redutor de vazão;
adaptadores para registro: flexível e mangueira.
• Produto de certificação compulsória, o
equipamento deve possuir selos INMETRO,
comprobatórios de conformidade com a
legislação vigente, inclusive, com eficiência
bacteriológica “APROVADO”.
• Gás refrigerante R600a ou R134a.
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue
e conectores elétricos compatíveis
com a corrente de operação.
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• Voltagem: 110V
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicação da
voltagem.
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GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento.
O fabricante/contratado é obrigado a dar
assistência técnica gratuita na sua rede
credenciada de assistência, durante o período da
garantia, substituindo as peças
com defeito
LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS
15KG/110V
Tipo de lavadora: Automática
Capacidade de lavagem: 15Kg
Material do cesto:Inox
Quantidade de programas de lavagem:13
Tipo de abertura: Frontal
Recursos: Painel Digital Full Touch
Tipo de água: Frio Quente
Controle de temperatura: A temperatura de
lavagem recomendada é predefinida para cada
ciclo. Algumas temperaturas predefinidas podem
ser alteradas. Você pode selecionar uma
temperatura de lavagem diferente com base no
nível de sujeira e no tipo de tecido a ser lavado.
Para melhores resultados, use a água de
lavagem mais quente segura para seu tecido,
seguindo as instruções da etiqueta do vestuário.
Todas as temperaturas de lavagem apresentam
um enxágue frio.
Níveis de água: Automático
Painel de controle: Touch
Sistema de lavagem: Tombamento
Dispenser: Gaveta
Velocidades de centrifugação: 1200 rpm
Entrada de água: 1
Saída de água:1
Trava de segurança: Sim/Pés Niveladores
Consumo aproximado – Água: 150L
Consumo aproximado – Energia/0,46KWh
Potência: 1100W
Eficiência energética: A
Eficiência de centrifugação: A
Voltagem :110 Volts
Tipo de tomada: 20A
Certificações: Procel
Peso aproximado - Peso do produto: 113kg
Dimensões do produto – Largura: 68,6cm
Dimensões do produto – Altura: 98,2cm
Dimensões do produto – Profundidade: 84,4cm
Conteúdo da embalagem: 1 Lavadora de Roupas
GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data
da entrega, de cobertura integral do equipamento.
O fabricante/contratado é obrigado a dar
assistência técnica gratuita na sua rede
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credenciada de assistência, durante o período da
garantia, substituindo as peças
com defeito.
MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
DESCRIÇÃO
• Forno de microondas
LOCAL
• Cozinha e lactário.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
• Largura mínima: 5000 mm;
• Altura mínima: 2900 mm;
• Profundidade mínima: 3900 mm;
• Volume mínimo: 30 litros.
CARACTERÍSTICAS
• Gabinete monobloco em aço galvanizado
revestido interna e externamente com
pintura eletrostática em pó, na cor branca.
• Iluminação interna.
• Painel de controle digital com funções préprogramadas.
• Timer.
• Relógio.
• Porta com visor central, dotada de puxador e/ou
tecla de abertura.
• Dispositivos e travas de segurança.
• Sapatas plásticas.
• Prato giratório em vidro.
• Dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a
corrente de operação.
• Voltagem: 110V
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicação da
voltagem.
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GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento.
O fabricante/contratado é obrigado a dar
assistência técnica gratuita na sua rede
credenciada de assistência, durante o período da
garantia, substituindo as peças
com defeito.
BALANÇA DIGITAL PARA PESAR ALIMENTOS
Balança Digital SF400 Alta Precisão Eletrônica 1g
a 10kg. Precisão para a pesagem de qualquer
tipo de objeto como receitas culinárias,
farmacêutica... Alta precisão eletrônica 1 grama a
10 kg mod SF400. Capacidade de até 10 kg.
Graduação de 1 em 1 grama equipado com um
sistema de alta precisão de calibragem. Sistema
de Tara. Função para pesar em gramas ou
onça(OZ). Visor de cristal líquido LCD. Desliga
automaticamente após o uso. Alimentação: duas
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pilhas AA(incluídas). Indica quando as pilhas
precisam ser trocadas. Peso da balança: 360
gramas. Diâmetro do prato: 14,5 cm. Dimensões
aproximadas da balança: 16 cm largura x 3,5 cm
altura x 24 cm de comprimento. Itens inclusos: 1
Bala

PREÇO TOTAL

CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA / DATA

IV – DA ESTIMATIVA DE PREÇOS - A divulgação do orçamento como anexo do
edital é facultativo da Administração, pois, a teor do disposto no inciso III do artigo 3º
da Lei Federal 10.520, de 2002, sendo que o orçamento está disponível nos autos
para averiguação de todos os licitantes. Conforme mapa de apuração juntado aos
autos.
V – GESTOR/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
O Gestor da ata de registro de preço será o Diretor do Departamento Municipal
de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e o fiscal será funcionários
público designado, o qual controla todo o processo de recebimento dos produtos,
referidos nesse processo, conforme art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações.

VI - PRAZO DE ENTREGA:
A licitante vencedora terá o prazo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento
da NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, para a entrega dos produtos.
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VII – FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização será de funcionários públicos designados pelo Diretor
Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
atestará, no documento fiscal correspondente, a entrega dos produtos
condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação
pagamentos à contratada.

do
que
nas
dos

O Município reserva-se o direito de não receber os produtos com atraso ou em
desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de
Referência, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o
contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VIII - PRAZO DE VIGÊNCIA E LOCAL DE ENTREGA
A vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses. Os produtos deverão
ser entregues diretamente no Departamento Requisitante do Município de Leandro
Ferreira/MG.

IX - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de
dotações orçamentárias:
02.03.02.12.361.7011.2241-4.4.90.52-00 - Ficha 132
02.03.02.12.365.7012.2246 -4.4.90.52-00 - Ficha 152
X - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
1) O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que
dependerá da análise do mesmo pelo Departamentos Municipais responsáveis, a
qual deverá verificar o atendimento à todas as especificações, contidas neste
Termo de Referência e no Edital para Aceitação Definitiva.
2) O Prazo para Aceitação Definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez)
dias contados a partir da data de entrega dos materiais.
3) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor,
relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil,
para a adoção das medidas convenientes à Administração.
4) A Aceitação não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos.
5) O ônus de correção de defeitos apresentados pelos produtos ou substituição dos
mesmos serão suportados exclusivamente pela contratada.

XI - PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES
1) Todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo Município à contratada, a título
de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para
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efeitos de execução judicial, nos termos do art. 586 do CPC. Reveste-se das
mesmas características qualquer obrigação definida neste Termo de Referência
como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual determinação
judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo Município.
2) As multas e penalidades previstas neste Termo de Referência não têm caráter
compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a contratada da
responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados
ao MUNICÍPIO por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.
XII – PAGAMENTO
1) O pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento
definitivo da mercadoria. A Nota Fiscal/ fatura deverá ser conferida pelo gestor do
contrato antes do pagamento.
2) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Empenho,
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do
documento fiscal para pagamento.

XIII - CONDIÇÕES GERAIS
1) O MUNICÍPIO reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto
em desacordo com o previsto no Termo de Referência.
2) O MUNICÍPIO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto
implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65
da Lei Federal nº 8.666/93.
3) Rege-se o objeto deste Termo de Referência pelos preceitos de direito público,
aplicando se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do
artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.

Tânia Maria Almeida de Freitas
Diretora do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo
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