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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

 

 

 

LICITAÇÃO COM ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E EXCLUSIVOS PARA 

MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62 e 63, Exclusivos para ME/EPP. Valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 

atendimento, a Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014, e suas alterações (Lei Geral das MEI, ME e 

EPP), conforme Art. 48, Inciso I, nos termos do presente edital e respectivos anexos. 

 

Item 64 Ampla Concorrência. Destinados à participação dos interessados que atendem aos requisitos deste 

edital. 

  
 

• OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para atender as 

necessidades das Secretarias que compõem a esfera administrativa, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de 

Fazenda e Planejamento”. 

 

• ENCAMINHAMENTO DOS ENVELOPES: 

A empresa que preferir o encaminhamento da documentação bem como a proposta de preço, deverá 

fazê-lo até as 09:00 (nove horas) do dia 23/12/2019. 

 

• ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:  

 

Dia 23/12/2019 às 9h00min (nove horas). Sem nenhuma tolerância de atraso. 

 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas 

Comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficará prorrogadas para o primeiro dia útil 

subsequente, nos mesmos horários. 

 

•     TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço  

 

•     CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Preço Unitário 

 

 

 



 

PR     PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A Centro – CEP 39480-000   

Januária/MG – CNPJ 21.461.546/0001-10 

 

 
 

 
• CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:  

 

Na internet, no e-mail: licitacaojanuaria@yahoo.com.br, no site da Prefeitura (Portal da 

Transparência), link para acesso ao edital: https://januaria-

mg.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34, ou na Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 

A, Centro, Januária/MG, Tel.: (38) 9 8423-7608, nos horários das 08:00 às 14:00 h – Departamento 

Licitações.  
 

• REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 06 de dezembro de 2019. 

 

 

 
 

___________________________ 
Nilson Antônio da Costa 

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento 
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PREÂMBULO  
 

O MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na cidade 

de Januária/MG, na Praça Artur Bernardes, 21, Centro, inscrito no CNPJ sob o no 21.461.546/0001-10, 

neste ato representado pelo Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, Sr. NILSON ANTÔNIO 

DA COSTA, inscrito sobre CPF nº 657.285.646-15, portador da C.I. M 619 3798, por intermédio do 

Pregoeiro do Município, constituído através do decreto n°: 4.309 de 26.06.2019, torna público que fará 

realizar licitação objeto do Procedimento Licitatório nº 146/2019, Processo Licitatório Nº 066/2019, na 

Modalidade Pregão Presencial n° 051/2019, do tipo “Menor Preço”, com critério de julgamento por 

“Preço Unitário, que tem como objetivo o Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo de acordo com o descrito no item 02 (dois) 

deste instrumento, a ser regida pela Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002, e pelo Regulamento 

aprovado pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, em conformidade com a Lei Municipal 

nº 2.067/05, Decreto Municipal nº 2.915 de 01/07/2010, e Decreto Federal nº 7.892/2013, com aplicação 

subsidiária da Lei n 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, em observância ao que prescreve a 

Lei Complementar n° 123/06, de 14 de dezembro de 2.006, com as devidas alterações da Lei 

Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, e demais normas legais e, ainda, mediante as condições 

estabelecidas no presente instrumento convocatório/edital, cujos envelopes contendo Propostas 

Comerciais de Preços e Documentação de Habilitação, deverão ser entregues na data, local e horário 

abaixo identificados: 
 

 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1 - O Pregão será realizado em sessão pública que iniciará às 09:00 horas, no dia 23/12/2019, 

localizado á Rua Ana Maria Montalvão Pimenta nº 75 A Centro, Januária/MG, Setor de 

Licitação, podendo ser deslocado para outro lugar a fim de proporcionar melhores condições de 

trabalho. 

2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro do Município de Januária Estado de Minas 

Gerais, e Equipe de Apoio, todos designados pelo Decreto nº 4.309, de 26 de junho de 2019. 

 

II - OBJETO 

 

1 - Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o Registro de preços para aquisição de equipamentos e 

materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para atender as necessidades das 

Secretarias que compõem a esfera administrativa, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda e  

Planejamento e em conformidade com o descrito no anexo I – Termo de Referência e no anexo II - minuta 

da Ata de Registro de Preços e de acordo com os ditames da Lei Federal n°: 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e 

suas alterações, instrumentos estes que são parte integrante do presente instrumento convocatório/edital 

para todos os efeitos legais e de direito, independentemente de transcrição. 

 

III - ÁREA SOLICITANTE 

  
 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

 

IV - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
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1 - Cópia deste edital deverá ser solicitada pelo e-mail: licitacaojanuaria@yahoo.com.br, telefone (38) 9 

8423-7608, no site da Prefeitura (Portal da Transparência) ou diretamente na sala do setor de Licitação, à 

Rua Ana Maria Montalvão Pimenta nº 75 A – Centro – Januária – MG, nos horários das 08:00 às 14:00 h. 

 

2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a fazer a 

solicitação via e-mail o retirar o instrumento convocatório diretamente no setor de licitações desta 

Prefeitura  
 
2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá 

fazer solicitação formal pelo e-mail acima descrito. 

 

3 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por 

licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser protocolizada na 

sala do Setor de Licitação, dirigida ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, auxiliado pela Assessoria Jurídica competente. 

 

4 - O Município de Januária não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou 

outros endereços, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam 

intempestivas. 

 

4.1 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

4.2 - A decisão do(a) Pregoeiro(a) será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada para 

conhecimento de todos os interessados. 

 

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que 

preencherem as condições constantes deste Edital. 

 

2 - Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas: 

 

2.1 - Que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 

 

2.2 - Que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o 

Município de Januária, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

2.3 - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

 

2.4 - Que tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com administração direta e indireta do 

Município de Januária, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

2.5 - Que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção prevista no § 

1º do art. 9º da mesma Lei; 
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2.6 - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;  

 

2.7 - Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

 

2.8 - Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios 

ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

 

2.9 - Em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição, a fim de ampliar a 

concorrência. 

 

2.10 – Não poderão participar deste Pregão nos Itens de (01 a 63)  

2.10.1 - Empresas que não se enquadrem como microempresas ou empresas de Pequeno porte. Os itens 

são destinados, exclusivamente, à (ME e EPP) 

 

 

3 - Observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  

3.1 - A presente licitação, para os Itens (01 a 63) é destinada, exclusivamente, à participação de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP), na forma da Lei Complementar nº 

123/2006, e Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014, com benefícios referidos no caput  do 

Artigo 48, e Artigo 6º do Decreto nº 8.538/2015, que explorem ramo de atividade compatível com o 

objeto licitado, e que atendam às condições exigidas neste edital e seus anexos; 

 

3.1.1 - Remeter, sua proposta de preços, declarando que atende os requisitos do art. 3º da Lei 

Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014; 

 

3.2 - A presente licitação, para Item (64) é destinada a Ampla Concorrência,  

 

 

3.2.1 Conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014, Art. 48, Inciso III Art. 

48, Inciso III, deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado, e que atendam 

às condições exigidas neste edital e seus anexos; 
 

 

VI – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

1- Os envelopes em referência deverão ser preferencialmente na cor palha e deverá indicar em sua parte 

externa e frontal os seguintes dizeres: 

  À PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA  

ATT. PREGOEIRO DO MUNICÍPIO 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE) 
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  À PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA  

ATT. PREGOEIRO DO MUNICIPIO 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE) 

 

VII - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, através de um representante, 

munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento licitatório, inclusive com 

poderes para formulação de ofertas e lances verbais; 

 

2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do 

procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 

representada; 

 

3 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro; 

 

4 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

 

b)  Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular (conforme modelo), 

com reconhecimento de firma do outorgante, da qual constem poderes específicos para formular lances 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial, que comprove os poderes do mandante para a outorga;  

 

c) Para as microempresas ou EPP’s, deverá ser apresentado documento que comprove esta condição, 

Modelo e Anexo VII. 

 

d) O representante legal ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação 

que contenha foto;  

 

e) Declaração de Conhecimento dos Ditames do Instrumento Licitatório conforme anexo III. 

 

5 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do documento 

comprobatório dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica); 

 

6 - Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da sessão do Pregão. 

No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião ou pelo Pregoeiro ou por membro da 

sua equipe de apoio; 

 

7 -  O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente credenciado; 

 

8 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
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VIII – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

1 - O proponente licitante deverá formalizar sua proposta formalmente, descrevendo minuciosamente os 

itens ofertados, devendo a proposta de preço ser preferencialmente elaborada em papel timbrado com a 

identificação da licitante. 

 

2 - A Proposta Comercial de Preços deverá ser cotada em moeda nacional, elaborada em língua 

portuguesa, datilografada ou digitada, com um número máximo de duas casas decimais após a vírgula, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas e, deverá estar devidamente assinada pelo signatário ou 

representante devidamente constituído pela proponente/licitante; 

 

3 - Deverá constar na proposta comercial de preços a data da sua emissão, a expressão de que a mesma 

tem validade pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua emissão, conforme 

prescreve o art. 6° da lei 10520/2002, bem como a expressão de que caso seja declarado vencedor, se 

compromete a assinar o instrumento contratual, no prazo de cinco dias a contar da notificação da 

contratante, sob a pena de desclassificação da proposta. 

 

4 - Deve constar ainda no dorso da proposta de preços a expressão de que nos preços estão inclusos todas 

as despesas diretas e indiretas, tais como encargos sociais e trabalhistas, bem como deverá fazer constar 

ainda que se compromete a prestar os serviços nas condições avençadas. 

 

5 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

 

6 - O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável. 

 

IX - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

O instrumento convocatório/edital em epigrafe é a lei interna do procedimento licitatório e, os 

documentos abaixo exigidos são indispensáveis, sendo permitido participar somente pessoas com 

habilidade compatível no ramo para com o objeto constante deste instrumento: 

 

1 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA – (ART. 28): 

 

a) Registro Comercial no caso de empresa individual ou; 

 

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 dos 

membros da Diretoria ou; 

 

c) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em 

exercício ou; 

 

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. 

 

2 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL – (ART. 29): 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
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c) Certificado de Regularidade para com a Fazenda de Estado do domicílio ou sede do Licitante; 

 

d) Certificado de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Licitante; 

 

e) Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social (INSS), demonstrando a situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

 

f) Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços (FGTS), 

demonstrando a situação regular no cumprimento dos respectivos encargos. 

 

g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 

 

2.1 - De acordo com o art. 43 da LC nº 123/2006, com as devidas alterações da Lei Complementar 147 de 

07 de agosto de 2014, em se tratando a licitante vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e 

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, contados da decisão do Pregoeiro 

que declarar a empresa vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 

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

 

2.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na 

inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado ao Pregoeiro 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou propor a 

revogação deste Pregão. 

 

3 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-(ART. 30): 

a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível 

com o objeto da licitação e cumprimento das avenças contratuais. 

 

4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA (ART. 31): 

 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante, emitida com data de no máximo 90 (noventa) dias a 

contar da data da abertura do certame. 

 

Observações:  

 

1. As certidões deverão possuir o prazo de validade mínimo o dia da abertura do certame, sob pena de 

inabilitação, exceção empresas que se enquadrar nos ditames da Lei Complementar n° 123/06, devendo a 

futura contratada exibir novas certidões no ato da assinatura do futuro contrato administrativo.  

 

2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na inabilitação 

da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou propor a revogação 

deste Pregão. 

 

   3. A condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverá ser comprovada       

mediante apresentação de documento específico, ver modelo no final do edital. 

 

5 - DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
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a) - Declaração de conhecimento dos ditames do instrumento convocatório/edital e seus anexos, 

conforme modelo do Anexo IV, onde estando presente representante da licitante, esta declaração deverá ser 

entregue diretamente ao pregoeiro no ato do credenciamento.  

 

b) - Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

conforme modelo do Anexo V, esta declaração deverá ser anexada junto com a documentação de 

habilitação e colocada dentro do envelope n° 02 (dois).  

 

c) - Declaração de inexistência de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública na 

esfera federal, estadual e ou municipal, conforme modelo do Anexo VI. Esta declaração deverá ser 

anexada também junto com a documentação de habilitação e colocada dentro do envelope n° 02 (dois), sob 

pena de inabilitação. 

 

Observações: 

 

1 - Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da administração ou publicação na 

imprensa oficial. 

 

2 - A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na inabilitação do 

proponente licitante. 

 

3 - As certidões perquiridas no item 9 subitem 2 deverão ter o seu prazo de vigência mínimo o dia da 

abertura do certame. 

 

4 - É facultada aos proponentes licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste 

edital, pelo comprovante de registro cadastral (CRC) para participar de licitações junto à Administração 

Direta do Município de Januária, no ramo de atividade compatível com o objeto da presente licitação, o 

qual deverá ser apresentado acompanhado das certidões relacionados no item 9 subitem2 alíneas “A, B, 

C, D, E, F e G”. 

 

5 - O proponente licitante que fizer uso das prerrogativas da Lei Complementar n°:123/06 deverá 

apresentar toda a documentação inerente à regularidade fiscal, perquirida no subitem 2, mesmo estando 

irregular, sob pena de inabilitação, a esta será dado prazo para a regularização das certidões conforme 

prevê a Lei Complementar em referência. 

 

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 1 - 

No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se 

com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

 

2 – Iniciada a fase de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão do Pregão, oportunidade em 

que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a 

Proposta e a Documentação de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.  

 

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos.  

 

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios:  
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4.1 - Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela.  

 
4.2 - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas 

as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).  

 

4.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 

número de licitantes.  

 

5 - O Pregoeiro 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.  

 

6 - O licitante sorteado 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.  

 

7 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no ato do 

pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro.  

 

8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

formulação de lances, com exceção da melhor proposta.  

 

9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 

de posterior ordenação das propostas.  

 

10 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com a finalidade de redução do 

preço.  

 

11 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados mediante pesquisa 

realizada pelo Departamento de Compras do Órgão Solicitante, já juntada aos autos.  

 

12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito.  

 
12.1 – Encerrada a fase de lances pelo pregoeiro, será assegurada às licitantes MPE a preferência à 

contratação. 

 

12.1.1 -  O pregoeiro convocará a MPE com proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam 

iguais ou superiores até 5% ao valor da proposta mais bem classificada. 

 

12.1.2 -  Será concedido o prazo de 5 minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência, para que 

cubra a proposta mais bem classificada.  

 

12.1.3 - Caso a MPE convocada não cubra o lance, deverá ser convocada a próxima MPE mais bem 

colocada, respeitando o limite de 5% ao valor da proposta mais bem classificada. 

 

13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação de seu autor.  

 

13.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
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13.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 

13.3 - A Administração Pública Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos de informações no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.  

 

14 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no título IX, o Pregoeiro, se necessário, 

diligenciará junto ao Cadastro de Fornecedores do Município de Januária/MG.  

 

15 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 

habilitado e declarado vencedor do certame.  

 

16 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 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 aos requisitos de habilitação, caso em que será 

declarado vencedor.  

 

17 - Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e 

as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

 

XI - DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de 

recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do 

processo à Autoridade Competente para a homologação.  

 

3 - As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser encaminhadas para o endereço eletrônico 

licitacaojanuaria@yahoo.com.br ou ser protocolizado no Setor de licitações e contratos da Prefeitura 

Municipal de Januária até às 14:00 h do último dia do prazo, em uma via original, contendo razão social, 

número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal 

ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e 

comprovante do poder de representação legal.  

 

3.1 - O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou 

outros endereços, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

 

4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à Autoridade Competente.  

 

5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo decididos e se constatada a 

regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora e homologará o procedimento.  

 

6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  
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7 - A adjudicação será feita dos itens do objeto. 

 

XII - DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 

1- Os itens e objetos deste Pregão serão entregues em perfeitas condições de consumo, nos exatos termos 

das contratações levadas a efeito durante a vigência do contrato, sem qualquer despesa adicional. 

 

1.1 - A contratada fica obrigada a prestar os serviços quando solicitado através de Ordem de Serviço ou 

documento equivalente nas condições estabelecidas neste Edital, consoante especificações do Anexo I – 

Termo de Referência.  

 

2 - Cabe ressaltar que durante o período de validade da contratação podem ocorrer modificações nos 

dados referentes à dotação orçamentária.  

 

3 - O recebimento dos objetos será feito pela Secretaria Solicitante, a qual atestará, por um servidor, 

devidamente identificado, no documento fiscal correspondente, a entrega, nas condições exigidas, 

constituindo tal atestado requisitos para liberação dos pagamentos à Contratada.  

 

4 - A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento não aceitará ou receberá qualquer objeto em 

desacordo com as especificações e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, 

cabendo à Contratada efetuar as substituições necessárias no prazo estipulado pela Secretaria Solicitante, 

sob a pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

 

XIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1 - Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que o objeto seja executado de acordo com o 

Anexo I - Termo de Referência, sob a pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da contratação 

conforme o caso.  

 

2 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os 

profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, 

social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto desta licitação.  

 

3 - Indenizar o Município de Januária por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da 

execução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.  

 

4 - Cumprir os prazos previstos neste Edital, sendo que deverá entregar no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias os objetos mediante o pedido expedido pela Secretaria Municipal responsável. 

 

5 - Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e no presente 

Edital. 

 

XIV - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do serviço, fixando-lhe, 

quando não pactuado, prazo para corrigi-la.  

 

2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.  
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3 - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada 

pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a 

terceiros, ou por irregularidades constatadas.  

 

4 - Rejeitar todo e qualquer objeto e serviço de má qualidade e em desconformidade com as 

especificações deste Edital.  
 

5 - Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na fonte, sobre 

rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I). 

 

XV - DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

   

1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização dos serviços será realizada 

pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, conforme Anexo I - Termo de Referência deste 

Edital.  

 

XVI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

1 - O pagamento decorrente da prestação de serviço do objeto desta licitação será efetuado em até 30 

(trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certidões de 

regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à seguridade social e 

regularidade trabalhista vigentes.  

 

2 - Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva prestação de serviço nas 

condições estabelecidas, que será atestado por servidor responsável pelo recebimento.  

 

3 - O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, 

deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 

estipulado no item acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 

devidamente sanado o vício.  

 

4 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por 

parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação 

financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.  

5 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.  

 

XVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 1 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido 
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de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Januária e, se for o caso, será 

descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo 

das multas previstas no item abaixo e das demais cominações legais.  

 

2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, ou por atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos 

produtos constantes na Nota de Empenho.  

 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada injustificadamente 

desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o Município de Januária, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 

autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 

3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença será recolhida pela Contratada 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  

 

4 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente com 

previstas nas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93, após regular processo administrativo em que se 

garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  

 

XVIII - DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS 

 

1 - Os preços registrados serão controlados pela Prefeitura, podendo sofrer oscilação de acordo com as 

variações de mercado e conforme permitido nos dispositivos legais. 

 

2 - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e 

prazos fixados pelo órgão controlador. Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação 

por escrito à Prefeitura Municipal de Januária para atualização dos preços com os devidos comprovantes, 

para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura. 

 

3 - Fica concedido à licitante vencedora o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação dos preços 

registrados, para eventual impugnação, expressa e protocolada, que será apreciada desde que devidamente 

instruída com demonstrativo de majoração extraordinária, porventura desconsiderada. 

 

4 - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação pela 

Prefeitura Municipal de Januária do pedido, sob a pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei e 

no Edital e/ou o cancelamento do preço. 

 

5 - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução do objeto, durante o período de análise do 

pedido, devendo praticar os preços até então registrados, sob a pena de serem aplicadas as sanções 

previstas em Lei e no Edital e/ou o cancelamento do preço. 
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XIX - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

1 - O fornecedor terá o seu registro de preços CANCELADO, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

 

a) Pela Administração, quando: 

I – Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

II – Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 

III – Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

IV – Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Autorizações de Fornecimentos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 

b) Pelo fornecedor, quando: 

I – Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior; 

 

II – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 

mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais; 

 

2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município de Januária, informará aos 

fornecedores a nova ordem de registro. 

 

XX- DOS CASOS OMISSOS 

 

1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base nas Leis Federais nº 

10.520/2002, 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013, cujas normas ficam incorporadas ao presente 

instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

 

XXI - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

 

1 - A Autoridade Competente, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente 

justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por 

motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado, conforme artigo 49 da lei nº 8666/93. 

 

XXII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:  

I - Termo de referência; 

II – Minuta da Ata de Registro de Preços  

III - Minuta do contrato;  

IV - Declaração de conhecimento dos ditames; 

V - Declaração de cumprimento do XXXIII, Art. 7º da CF/88;  

VI - Declaração de inexistência de fato impeditivo para contratar; 

VII- Declaração de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte; 

VIII - Modelo de Carta de Credenciamento e Representação; 

 IX - Modelo de Proposta Comercial de Preços. 
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2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, 

ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

 

3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 

4 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  

 

5 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 

que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especificado e válido.  

 

6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e 

relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a 

instrução do processo, conforme disposto no § 3°, d o artigo 43 da Lei nº. 8.666/93.  

 

6.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do 

licitante.  

 

7 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 

inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  

 

8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de Januária 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente, 

comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.  

 

9 - O Município de Januária poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura.  

 

10 - Para atender a seus interesses, o Município de Januária poderá alterar quantitativos, sem que isto 

implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 

65, da Lei nº 8.666/93.  

 

11 - As partes ficam vinculadas aos termos do instrumento convocatório/edital, do anexo I – termo de 

referência, anexo II – minuta da ARP, anexo III minuta do contrato administrativo, e demais anexos, para 

todos os efeitos legais e de direito. 

 

12 - Após a homologação da presente licitação, as empresas serão convocadas para assinar a Ata de 

Registro de Preços, cuja minuta integra o presente Edital, no prazo de 5 (cinco) dias. 

 

13 - Caso a empresa não proceda à assinatura no prazo previsto, a mesma decairá do direito à 

contratação, além de se sujeitar a pena de multa. 

 

14 - A multa de que trata o item anterior corresponde a 10% (dez por cento) do valor global do 

fornecimento, calculado com base na quantidade mínima a ser fornecida anualmente multiplicada pelo 

preço unitário ofertado pela empresa nos itens em que ela se sagrou vencedora. 
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15 - A existência de preços registrados não obriga o Município firmar aquisição do produto. 

 

16 - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a proponente vencedora fica obrigada a fornecer 

quaisquer dos itens constantes do formulário “Proposta de Preços”, os quais lhe foram adjudicados, nas 

quantidades indicadas pela Prefeitura Municipal em cada Nota de Empenho e/ou Contrato. 

 

17 - O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 

18 - No período de validade do Registro de Preços fica facultado à Prefeitura Municipal, contratar ou não 

os fornecimentos. 

 

19 - No período de validade do registro de preços, no ato da contratação a Prefeitura deverá ter disponível 

dotação Orçamentária suficiente para empenho da nota dos produtos contratados. 

 

20 - As despesas decorrentes da presente licitação irão onerar valores e dotações orçamentárias futuras, 

somente de acordo com as necessidades. 

 

21 - A presente licitação de registro de preços será somente para registrar preços de mercado sem a 

necessidade de Reserva Orçamentária, no caso da Administração fazer a contratação dos preços 

registrados, terá que ter Reserva Orçamentária para empenho. 

 

22 - Fica eleito o Foro da Comarca de Januária, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos 

de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro 

foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 06 de dezembro de 2019. 

 

 

Nilson Antônio da Costa 

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para 

atender as necessidades das Secretarias que compõem a esfera administrativa, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria 

Municipal de Fazenda e  Planejamento”. 

 

1. DO OBJETO - Refere-se a registro de Preços para futura e eventual aquisição equipamentos e materiais 

permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento, a fim de atender as necessidades dos setores administrativos da 

Prefeitura Municipal de Januária. 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente aquisição se faz necessária para manutenção dos equipamentos de informática e estruturação 

dos serviços de dados das diversas Secretarias do Município, considerando o desgaste natural decorrente do 

uso diário destes equipamentos e também pelo fato de alguns equipamentos se tornarem obsoletos tendo 

em vista os constantes avanços na área de informática, objetivando assim um melhor desempenho na 

realização das atividades desenvolvidas. 

 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

UNID. QUANT. 
MÉDIA 

UNIT. 

MÉDIA 

TOTAL 

1 

Mouse, optico, Scroll, Conexão USB 2.0 com fio;  

cabo: 1,0m; Botões: 3; Compatibilidade de 

hardware: Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/10  
Unid. 335   

2 

Teclado USB, Layout: ABNT2; cor: preto; 

Compatível com Windows 9x 2000 ME XP NT ou 

superiores. 

Unid. 284   

3 

Roteador Wireless; 4 portas (integrado), taxas de 

transmissão de até 450Mbps; Ethernet, 2.4 GHz; 

Protocolo de transporte/rede TCP/IP, ICMP/IP, 

PPPoE. Antena Externa, integrada. 

Unid. 86   

4 

Monitor para PC; 21 polegadas, LED, Resolução da 

tela: 1920x1080, Resolução máxima: 1920 1080; 

60Hz, Bivolt; Conectividade: 1VGA/ 1 HDMI. 
Unid. 21   

5 

Monitor para PC; 19 polegadas, LED, Resolução da 

tela: 1366 x 768,  60Hz, Bivolt; Conectividade: 

1VGA/ 1 HDMI. 

Unid. 10   
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6 

Computador Desktop, processador: 2.93Ghz 4Mb 

Memória: 4Gb Ddr3 1333Mhz Hd 500Gb Sata, 

Conexões de Vídeo: HDMI DVI VGA; Rede 

Gigabit 10/100/1000; Gigabyte H310M-S2H; 

Mouse: USB; Teclado: USB; Com Windows 2010. 

Unid. 25   

7 

Computador Desktop, processador: 3.2 Ghz 8gb; 

HD 1tb, sata; Memória: Ddr3 1333Mhz Mouse 

Teclado E Caixas De Som Saída Hdmi Full Hd; 

Conexões Traseiras: 4x Usb, 3x áudio, Rede 

Gigabit, PS2, Hdmi, Vga; Rede: Gigabit 

10/100/1000 Mbps. Com Windows 2010. 

Unid. 4   

8 

Computador Desktop, processador: 3.6 Ghz 4gb; 

HD 1tb, sata; Memória: Ddr4 2400Mhz; Mouse 

Teclado E Caixas De Som Saída Hdmi Full Hd; 

Conexões Traseiras: 4x Usb, 3x áudio, Rede 

Gigabit, PS2, Hdmi, Vga; Rede: Gigabit 

10/100/1000 Mbps.  Placa gráfica integrada, 

Frequência máxima: 1.10ghz; -Suporte a 4K: Sim, a 

60hz. Windows 10 Home, de 64 bits - em 

Português (Brasil). 

Unid. 28   

9 

Protetor Eletrônico Para Computador 

(Estabilizador), 330va, 110v, Chave liga/desliga 

protegida;Indicador de rede elétrica; 4 tomadas 

elétricas de saída no padrão NBR 14136 

Unid. 108   

10 

Nobreak 1500VA/980-Watt; Modelo bivolt 

automático: entrada 115V/127V/220V; 6 tomadas 

elétricas de saída no padrão NBR 14136. 

Conectores de Entrada:1 x Energia NBR 14136. 

Unid. 2   

11 
Nobreak, 600VA/300-Watt Bivolt, 4 tomadas 

elétricas de saída no padrão NBR 14136. 
Unid. 15   

12 

Notebook; processador 2.8 GHz, cache de 6MB, 

quad-core); Disco Rígido (HD) de 1TB (5400 

RPM); Memória de 4GB, DDR4, 2400MHz; Tela 

HD de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo e retro 

iluminação por LED; Teclado padrão - em 

Português (padrão ABNT2); Windows 10 Home, de 

64 bits - em Português (Brasil) 

Unid. 9   

13 

Impressora Laser Mono, 23ppm/10000 

600mhz/128mb Duplex; Ciclo De Produtividade 

(Mensal, A4): Até 10.000 Páginas; Velocidade Do 

Processador: 600 Mhz; Velocidade De Impressão A 

Preto: Normal: Até 23 Ppm. Conectividade, Padrão: 

1 Usb 2.0 ( Especificações aproximadas) 

Unid. 3   

14 

GPS portátil; resistente; Mapa de base mundial; 

Visor monocromático de 2,2”, de leitura fácil; para 

geolocalização, GPS e GLONASS. 
Unid. 4   
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15 

Decibelímetro, faixa de medição de 30 ~ 130dB , 

Microfone Padrão, Interface Usb; Medição De Leq, 

Spl, Máx. E Mín. Instrumento de medição de nível 

de pressão sonora construído de acordo com os 

padrões das normas ANSI S1.4, IEC-804, IEC-

60651 tipo 2 e IEC-61672-1 - Função Datalogger, 

interface USB, faixas de ponderação A e C, coleta 

até 32000 registros, Freqüência: 31,5 Hz a 8 Khz. 

Compatibilidade de Sistema Operacional: Xp, 

Vista, Seven, 8 e 10 (32 e 64 Bits)  indicação de 

bateria fraca. 

Unid. 1   

16 

Alicate grimpar terminais (Profissional) RJ11 (4 

pinos), RJ12 (6 bicos) e RJ45 (8 pinos). Funções 

para desencapar, cortar e grimpar conectores 

e terminais de telefonia e rede. 

Unid. 2   

17 Bateria interna para PC, lítio,  3v Unid. 20   

18 Cabo de rede, Cat5e; Caixa 305m Caixa 1   

19 
Cabo Extensor USB, A Macho x A Fêmea, 1,8m 

Unid. 2   

20 
Chave teste, Teste de Voltagem e Corrente Elétrica 

Digital 12 V a 250 V 
Unid. 2   

21 Conector RJ45 Unid. 500   

22 Conector RJ45 Fêmea, tipo keystone Unid. 20   

23 Fonte para PC, ATX, 500W, 12v Unid. 20   

24 Fusível  de Vidro (para estabilizador), 10A, 250v Unid. 20   

25 HD Sata 500 GB interno Unid. 5   

26 Limpa contato a seco, 300ml, Spray Unid. 1   

27 Memoria DDR2 667 Unid. 8   

28 Memoria DDR3 1067 Unid. 8   

29 
Multímetro digital de tensão AC/DC, frequência 

20KHz 
Unid. 2   

30 Pasta térmica, tubo 5,0 gramas Unid. 2   

31 Pinça de aço, ponta curva,  longa, 20cm Unid. 2   

32 Pincel de cerdas, ponta chata 1” Unid. 2   

33 Placa de rede, 1 porta Unid. 4   

34 Placa de vídeo PCI VGA, 1Gb, 32Bits. Unid. 4   

35 HD externo portátil 1tb-USM 3.0 Unid. 14   

36 
Soprador Ar Aspirador Limpeza Computadores 

Informática,  500w Unid. 1   

37 Filtro de linha 5 entradas, novo padrão, bivolt. Unid. 2   

38 Adaptador de tomada (T) universal Unid. 2   

39 Cabo Sata III, 30cm Unid. 5   

40 Cabo VGA HD15M xHD 15M, 3M Unid. 5   

41 Adaptador wireless USB com antena externa Unid. 4   

42 Lupa de Mão 100mm Unid. 2   

43 Adaptador de VGA para HDMI Unid. 5   

44 Switch 5 Portas Rj45 100/1000mbps- TP-link ou Unid. 5   



 

PR     PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A Centro – CEP 39480-000   

Januária/MG – CNPJ 21.461.546/0001-10 

 

 
 

 
similar. 

45 Bateria de lítio CR 2032. Unid. 30   

46 
Cabo em HDMI no mínimo 2.0, com no mínimo de 

3 metros. Unid. 50   

47 

Fone de ouvido com microfone para vídeo 

conferência, de primeira qualidade, compatível para 

computador, conector P2, com garantia mínima de 

12 meses.  

Unid. 40   

48 

Fonte PC 200W, micro ATX, voltagem 100V até 

230V, selecionável, corrente de entrada 6 até 12A, 

com conectores. 
Unid. 30   

49 

CAIXA DE SOM PARA 

COMPUTADOR:POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS) : 

2x 5w tamanho dos falantes: 2,25 impedância: 8 

ohms frequência de resposta: 100 hz - 18 khz 

relação sinal/ruído: 85 db thd: < 0.05% 

alimentação: usb - 5v cor: preta 

Unid. 1   

50 

Aparelho Telefônico Sem Fio com Identificador de 

Chamada, Agenda Telefônica para 70 

nomes/números, Frequência: 1.9 Ghz. Certificado 

Anatel 

Unid. 5   

51 

Gravador de Áudio Digital com Tela LCD e 

Memória 8GB USB Microfone e Fone de Ouvido 

MP3 WMA 

Unid. 1   

52 

Projetor tipo: teto e mesa, luminosidade no mínimo 

3600 Lumes, conectividade HDMI, tecnologia 

3LDC, resolução XGA, conexões/entradas 

mínimas: HDMI, VGA RGB, S-VÍDEO, USB, 

voltagem: Bivolt. Incluso: controle remoto, cabo de 

alimentação, cabo VGA para computador e cabo 

USB. 

Unid. 18   

53 

Projetor tipo: teto e mesa, luminosidade no mínimo 

5000 Lumes, conectividade HDMI, tecnologia 

3LDC, resolução XGA, conexões/entradas 

mínimas: HDMI, VGA RGB, S-VÍDEO, USB, 

voltagem: Bivolt. Incluso: controle remoto, cabo de 

alimentação, cabo VGA para computador e cabo 

USB. 

Unid. 1   

54 

Tela para projetor retrátil com medidas mínimas 

para área de projeção 1,50 x 2,00 metros, com tripé, 

com estojo em aço carbono, tecido tipo matte 

White, tela branca com fundo preto 

Unid. 4   

55 

Caixa acústica ATIVA, potência mínima 300W 

RMS, com alto falante de no mínimo de 12”, driver 

de titanium, com equalizador, entrada no mínimo 

para USB, auxiliares, entrada para microfone com 

conexão entrada e saída XLR, com divisor passivo 

e SPEAKON para biamplificação, com suporte para 

pedestal, com tela de proteção frontal, acabamento 

em poliéster, pintura eletrostática preta, alimentação 

110/220V. 

Unid. 20   
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56 

Microfone dinâmico profissional, tipo: SAMSON, 

AKG, SHURE ou superior, com padrão cardioide, 

de alta precisão para vocal, tecnologia que elimina 

ruídos, conector XLR, (com cabo incluso) de no 

mínimo 5metros de primeira linha. 

Unid. 20   

57 

Microfone padrão profissional (sem fio) duplo tipo: 

LESON, KARSECT, igual ou superior, frequência 

UHF, com 02 (dois) microfones que atendem um 

raio de transmissão no mínimo 40 metros, receptor 

com frequência UHF banda alta, fonte bivolt, 

maleta ou case, 02 pares de pilhas, cabo de áudio e 

manual, completo 

Unid. 5   

58 

Impressora Multifuncional Laser Jet 

Monocromática - Cor Preta Tipo de Multifuncional 

– Laser Monocromática, com as funções – 

Copiadora, Impressora e Digitalizadora. 

Conectividade – USB 2.0 de alta velocidade.Itens 

inclusos: Cabo de alimentação elétrica; Bandeja de 

papel; Cartucho de impressão preto; Guia de 

instalação; CD de software, 01 cabo de conexão 

USB 

Unid. 1   

59 
Webcam com conexão USB 1.1 e 2.0, resolução 

mínima 16MP, interpolado.  Unid. 20   

60 Switch 8 portas 10/100 Mbps Unid. 1   

61 

Notebook com processador no mínimo 3,2 GHz 

(tipo i5 ou superior), no mínimo 3MB Cache, tela 

LED HD ou superior, no mínimo de 15,6”. Sistema 

operacional Windows no mínimo  10, com 

ativação, Memória mínima de 8GB, HD no mínimo 

de 1TB, wireless, com conexões no mínimo HDMI, 

USB 2.0 e 3.0, RJ45, saída de fone de ouvido e 

entrada para microfone. 

Unid. 18   

62 

Notebook com processador no mínimo 4,5 GHz na 

frequência turbo max (tipo i7 ou superior), no 

mínimo 6MB Cache, tela LED HD ou superior, no 

mínimo de 15,6”, GPU (placa de vídeo gráfica) 

com no mínimo 4GB de RAM, além de clock de 

7GB/S por segundo. Sistema operacional Windows 

no mínimo  10, com ativação, Memória mínima de 

8GB, HD no mínimo de 1TB, wireless, com 

conexões no mínimo HDMI, USB 2.0 e 3.0, RJ45, 

saída de fone de ouvido e entrada para microfone. 

Unid. 2   

63 

Impressora Multifuncional (digitalização, copiadora 

e impressora) colorida com tanques de tintas 

recarregáveis, velocidade mínima 33ppm em preto 

e 15ppm em cores, resolução mínima 

5760x1440dpi, alimentação Bivolt, incluso: 04 

garrafas/frascos de tintas, 01 cabo de alimentação, 

01 cabo USB e manual de instalação. 

Unid. 20   
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64 

Computador completo, Processador 

no mínimo 3,2GHz (tipo i5 ou 

superior), sistema operacional no 

mínimo Windows 10, com 

ativação, Memória RAM no 

mínimo 8GB, HD no mínimo 1TB, 

conexões no mínimo: 04 USB 2.0, 

02 USB 3.0, porta RJ45, VGA, 

Wireless no mínimo 150mbps, 

porta HDMI; Leitor de cartão SD, 

SDHC, SDXC, Wireless 

interligado; Conector de áudio(line 

in, line out, microfone); incluso: 

Mouse com fio, conexão USB, 

sensor óptico, possui 03 botões 

(direito, esquerdo, e meio com 

scroll), resolução mínima em Dpi 

1000; Teclado multimídia, Padrão 

ABNT 2, Conexão USB, teclas 

silenciosas,  primeira linha; 

Estabilizado no mínimo 300VA, 

com no mínimo 04 tomadas no 

padrão NBR, voltagem bivolt, com 

painel que oferecem as seguintes 

descrições: rede normal, rede alta 

crítica e rede baixa crítica; chave 

liga/desliga embutida que atende 

padrão de qualidade ISO;Monitor 

com tela de LED no mínimo 19”.  

Lote 01 

 Ampla 

Concorrência 

Unid. 27   

Lote 02 

Exclusivos 

para 

ME/EPP 

Unid. 08   

VALOR TOTAL R$ ------ (------------------------------------------------------------------) R$ ------- 

 

Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62 e 63, Exclusivos para ME/EPP.  

 

Item 64 Ampla Concorrência, Conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 

2014, Art. 48, Inciso III, deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

 

4. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS  

 

4.1 Para efeito da verificação das exigências pertinentes ao objeto deste PREGÃO - SRP, é indispensável 

que os produtos/materiais sejam de marca nacionalmente conhecidos sob pena de não serem aceitos.  

4.2 Os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com indicação da 

marca na embalagem e ou no próprio produto, com data de validade visível quando aplicável, bem como 

das demais características que possibilitem a correta identificação do produto; 

4.3 Feita à solicitação pela contratante, a contratada terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para sua entrega no 

Local a ser indicado pela Secretaria solicitante.  
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4.4 Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos facultativos, sábados ou domingos, a 

entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil após.  

4.5 Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados e em perfeitas condições de utilização. 

4.6 Todos os produtos deverão ser entregues com validade ou garantia não inferior a 01 (um) ano, a contar 

da data da entrega à Secretaria solicitante. 

4.7 Não será aceito, em hipótese alguma, produtos com prazo de validade inferior ao estabelecido, mesmo 

contendo documento se comprometendo a repor a mercadoria caso a validade expire. 

4.8 Não serão aceitos na entrega, produtos de qualidade e marcas diferentes daquelas constantes na(s) 

proposta(s) vencedora(s). Se as especificações do produto entregue não corresponder às exigidas na Ata de 

Registro de Preços, a remessa do produto apresentado será devolvido ao fornecedor, para substituição no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, independente da aplicação das penalidades cabíveis. 

4.9- As entregas deverão ser por conta e risco do licitante vencedor, nas quantidades solicitadas e deverão 

estar obrigatoriamente acompanhados dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados 

com todos os produtos, marcas e respectivos valores. 

4.10 É de responsabilidade do licitante vencedor a substituição dentro de no máximo 10 (dez) dias uteis, 

depois do comunicado da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, de qualquer material fora das 

especificações, deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se constatados danos nas embalagens e, 

ainda, que apresentem deterioração quando da abertura da embalagem, por um outro produto de igual 

qualidade ou superior, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal.  

4.11 A Administração Municipal reserva-se o direito de não aceitar os produtos em desacordo com o 

previsto neste termo.  

 

5. PROPOSTA  

5.1 Os licitantes, que participarem do presente pregão se submetem as seguintes condições:  

5.2 - Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada do produto, marca, a quantidade 

solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas 

as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os 

produtos, mesmo que não estejam registrados nestes documentos. 

5.3 - A empresa deverá fazer constar da sua proposta à garantia dos produtos contra qualquer defeito de 

fabricação ou embalagem, sob pena de constatado alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e a 

empresa submetidas às penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores 

Municipais 

5.4 – A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento poderá se valer de análise técnica dos produtos 

antes da adjudicação e homologação da licitante e, assim, rejeitar a proposta cujas especificações não 

atenderem aos requisitos mínimos constantes da planilha em anexo deste Termo de Referência. 
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5.5 – As empresas que cotarem itens, cujas marcas não estejam entre as pré-aprovadas deverão apresentar 

amostra do mesmo até 24 hrs antes do pregão para que sejam analisadas conforme o especificados e se 

atendem com eficácia ao fim que se destina. 

5.6 – Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor valor, por item, desde que 

atenda as exigências contidas neste Termo de Referência e no edital de Pregão. 

 

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

6.1 A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento indicará um servidor responsável para o 

acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços.  

 

7. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  

7.1. As despesas serão suportadas por dotações do orçamento municipal vigente, a serem indicadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde no ato compra por meio de requisição. 

 

8. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

8.1. A vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação, 

sem possibilidade de prorrogação.  

 

9. DO PAGAMENTO  

9.1 O pagamento das despesas decorrente de fornecimento dos objetos descritos no quadro acima, será 

efetuado pela Tesouraria do Município, através deposito bancário (TED) em nome da futura contratada, até 

o 30° (trigésimo) dia a contar da data da nota fiscal fatura, acompanhada da respectiva nota de liquidação, 

autorização de fornecimento e nota de empenho, emitida pela Secretaria Municipal de Finanças, bem como 

das Certidões de Regularidade Fiscal. 

9.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários 

à contratação contenham incorreções.  

9.3. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de 

expediente neste Município.  

9.4. Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os documentos de cobrança para a Secretaria de 

Finanças ou Tesouraria.  

9.5. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à 

Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser 

encaminhada a este Município no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  

9.6. Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será 

recontado, a partir da data da sua apresentação;  
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10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO  

 

10.1 Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos no Edital;  

10.2 Acompanhar e fiscalizar por um representante da Secretaria requisitante, especialmente designado, a 

entrega dos materiais;  

10.3 Devolver os materiais caso não atenda as exigências do edital, devendo a Contratada fazer a respectiva 

reposição.  

10.4 Notificar, formalmente à futura Contratada quaisquer irregularidades atinentes ao atendimento das 

clausulas contratuais.  

10.5 Providenciar os devidos pagamentos nos prazos avençados no futuro contrato administrativo.  

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

11.1 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas;  

11.2 Promover o fornecimento dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do Contrato/AF, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente 

justificados;  

11.3 Permitir ou facilitar à fiscalização ou supervisão do Município a verificação de cumprimento das 

cláusulas deste Contrato, em qualquer momento, devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;  

11.4 Os objetos desta licitação deverão ser entregues de forma parcelada, durante a vigência da ata de 

registro de preço, conforme requisição da secretaria solicitante.  

11.5 Quando das requisições, será enviado Autorização de Fornecimento-A.F., emitida pelo setor 

competente, devendo o produto ser fornecido no prazo de até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da 

Autorização de Fornecimento pela Contratada. Os produtos deverão ser entregue no local indicado pela 

solicitante. 

11.6 O Município de Januária rejeitará, no todo ou em parte, produtos em desacordo com a ordem de 

fornecimento.  

11.7 Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação, assim como 

obrigações trabalhistas e demais encargos referentes ao fornecimento dos produtos objeto da presente 

contratação, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas;  

11.8 Fica estabelecido a obrigação de manter durante vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele (a) assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida pela Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer 

a manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado; 
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11.9 Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou pessoais, 

durante a execução do objeto contratado, causados à contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão 

própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos.  

11.10  A montagem de mobiliário ficará sob responsabilidade da contratada. 

 

12. DAS CONDIÇÕES, QUANTIDADE DEMANDADA, DO LOCAL DE FORNECIMENTO, DO 

RECEBIMENTO, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA. 

 

12.1. A quantidade informada é meramente referencial, não importando, em nenhuma hipótese, em 

compromisso do Município de Januária na utilização total do volume aqui indicado. 

12.2 As entregas deverão ser efetivadas no horário das 08:00 às 11:00h e 14:00 às 17:00h, nos endereços 

contidos nas AFs, sob os cuidados do funcionário responsável pelo estoque, mediante o comprovante 

respectivo da data, o nome, o cargo, a assinatura do servidor responsável pelo recebimento e quanto aos 

demais setores endereço a ser definido na autorização de fornecimento. 

12.3. Para cada pedido será encaminhada Autorização de Fornecimento, pelo Setor de Compras. O prazo de 

entrega será de no máximo 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

12.4. As entregas deverão ser efetivadas exclusivamente em dias e horários de expediente  compreendendo 

de segunda a sexta-feira. 

12.5. O fornecedor deverá estar em plenas condições de atendimento no prazo máximo de até 05 (três) dias 

da assinatura do contrato. 

12.6. A Nota Fiscal deverá vir acompanhada de sua respectiva Autorização de Fornecimento no ato da 

entrega da mercadoria pela empresa vencedora do certame ao Setor almoxarifado da contratante. 

12.7. As notas fiscais deverão ser apresentadas em duas vias e virem acompanhadas por respectiva 

autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras. 

12.8. A Administração Municipal reserva-se no direito de não aceitar os produtos em desacordo com o 

previsto neste Termo. 

12.9 Não serão recebidos produtos em que as embalagens: 

- Não apresentem bom estado de conservação ou estejam danificadas; 

- apresentem rasuras, umidade e/ou violação; 

- Não seja possível a clara identificação do material, assim como, lote e data de validade. 

 

13. RECEBIMENTOS DO PRODUTO  

13.1 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 

13.2 A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere ao edital e seus anexos 

de acordo estritamente com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição 
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do mesmo quando constatado, no seu recebimento, não estar em conformidade com as referidas 

especificações.  

13.3 Caso os produtos se encontrem em desconformidade ao exigido no Edital, a contratante notificará a 

Contratada para substituí-los no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da notificação, sem quaisquer 

ônus à contratante. 

13.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 

dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

pela lei ou pelo contrato. 

13.5. A carga e a descarga serão por conta da Contratada, sem ônus de frete para a contratante. 

13.6 A empresa vencedora deverá no tocante ao fornecimento e entrega dos itens objeto deste Certame, 

obedecer rigorosamente todas as disposições legais pertinentes. No tocante aos produtos objeto deste termo 

de referência, fica expressamente definido que os mesmos deverão ter boa procedência e ser de primeira 

qualidade. 

13.7 A execução do objeto deste instrumento regular-se-á pelos preceitos de direito público, aplicando, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma 

do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e será 

objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da contratante, com 

atribuições específicas, devidamente designado pelo Secretário de Saúde deste município. 

13.8 A fiscalização será exercida no interesse da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e não 

exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes 

e/ou prepostos. 

13.9 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita condição do produto 

especificado neste instrumento, devendo ser rejeitado se entregue em desacordo com as condições 

pactuadas. 

13.10 Qualquer irregularidade constatada nesta fase deverá ser sanada pela contratada em até 10 (dez) dias 

úteis, contados a partir da respectiva notificação, ficando sobrestado o recebimento, sob pena de ser 

configurado atraso no fornecimento, ensejando a aplicação das sanções reguladas neste instrumento. 

13.11 Será rejeitado, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as condições 

estabelecidas e lavrar-se-á Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão as desconformidades 

com as especificações. 

13.12. A contratada ficará, então, obrigada a substituir o produto recusado, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contado do recebimento do Termo de Recusa e Devolução, sob pena de ser configurado atraso no 

fornecimento. 

13.13 Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade do produto pelo prazo de 

garantia expresso na embalagem do produto, obrigando-se a repor aquele que não se adequar às 
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especificações, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da notificação, sem ônus adicional à 

Secretaria Municipal de Saúde de Januária. 

13.14 Constatada a conformidade dos produtos entregues, o Fiscal do Contrato autorizará o 

encaminhamento dos produtos para consumo. 

13.15 Constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições nos devidos 

prazos, lavrará relatório dirigido ao Secretário de Saúde indicando as falhas ou irregularidades constatadas, 

e apresentará proposta para a adoção das medidas cabíveis. 

13.16 Os custos com fretes e trocas de produtos rejeitados correrão às expensas da Contratada. 

13.17 Ao disposto neste Termo de Referência, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90. 

 

14. DAS SANÇÕES 

 

14.1. O Vencedor do certame que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de promover o 

fornecimento, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com o Município de Januária e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver 

inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 

14.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no fornecimento contratados, ou por dia 

de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o 

valor do contrato, conforme orçamento aprovado, por ocorrência; II. 10% (dez por cento) sobre o valor do 

fornecimento contratado, conforme orçamento aprovado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do contrato ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; III. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, conforme orçamento aprovado, na hipótese 

de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do fato e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

14.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção.  

14.4. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 

regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 
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15. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, 

a finalidade e a segurança da contratação. O resultado do presente certame será divulgado no quadro de 

avisos oficial do Município, e comunicado aos licitantes através de e-mail.  

15.2. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Quadro de 

Avisos Oficiais.  

15.3. Após a publicação do extrato da ARP, os envelopes contendo os documentos de habilitação das 

demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão 

inutilizados.  

15.4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 

será competente o foro da Comarca de Januária, Estado de Minas Gerais.  

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 06 de dezembro de 2019. 

 

  

 

Nilson Antônio da Costa 

            Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento 
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ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 

 

Aos ____ dias do mês de ________, do ano de 2019, às __:00 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Januária, através do pregoeiro___________________________ e respectiva equipe de apoio, 

designada pelo Decreto n.º 4.309 de 26.06.2019, a fim de receberem interessados no processo do Pregão 

Presencial para Registro de Preços n.º 042/2019, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa 

objetivando o “Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, 

eletrônicos e materiais de consumo para atender as necessidades das Secretarias que compõem a esfera 

administrativa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos 

da solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento”. Efetuado o Pregão constatou-se o 

vencedor para o qual se registra conforme discriminado abaixo:  

 

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 21.461.546/0001-10, com sede administrativa 

na Praça Artur Bernardes, 21 – Centro – cidade de Januária/MG, neste ato representado pelo Secretário 

Municipal de Fazenda e Planejamento, Sr. NILSON ANTÔNIO DA COSTA, inscrito sobre CPF nº 

657.285.646-15, portador da C.I. M 619 3798, residente e domiciliado Rua Cel. Janjão, 49, Grão 

Mogol/MG, CEP 39.570-000, denominado simplesmente GERENCIADOR, e de outro lado a 

empresa_________(qualificação)________, neste ato representado por _____ (qualificar)__________, de 

ora em diante denominada simplesmente DETENTORA,   conforme solicitação da Secretaria  Municipal 

de Fazenda e Planejamento, objeto do Procedimento Licitatório nº 146/2019, Processo Licitatório Nº 

066/2019, Pregão Presencial n° 051/2019, em observância ao que prescreve a Lei Federal nº 8.666/93, e 

suas alterações, bem como em conformidade com o que prescreve a Lei 10.520/02 e o Decreto 3.555/00, e 

em conformidade com as cláusulas seguintes: 

 

I. Consideram-se registrados os seguintes preços da(s) empresa(s) detentora(s) da presente ATA:-------------

-, CNPJ nº----------------, representado pelo seu----------, Sr.----------------- acima qualificado, à saber: 

 

Item Und. QTD Descrição do Objeto Marca Valor Unit. Valor Total 

       

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1. O objeto desta ATA é o Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, 

informática, eletrônicos e materiais de consumo para atender as necessidades das Secretarias que compõem 

a esfera administrativa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos 

termos da solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda e  Planejamento, em conformidade com as 

especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação Pregão Presencial para registro de 

preços Nº 042/2019, que integram este instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
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3. Os objetos descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS 

NECESSIDADES do Município de Januária e condições estipuladas no Edital, mediante emissão de 

Autorização de Fornecimento expedida pela Divisão de Compras, durante a vigência da respectiva Ata de 

Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA ENTREGA 

 

4. – O prazo para entrega do objeto será de até 10 (dez) dias úteis, e cada pedido será representado por 

NOTA DE EMPENHO OU TERMO DE CONTRATO, em local por esta indicada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS REAJUSTES 

 

5.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 

II do artigo 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Os preços registrados 

serão controlados pela Prefeitura, podendo sofrer oscilação de acordo com as variações de mercado e 

determinação do Governo Federal e, os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, 

poderão ser atualizados os valores nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 

 

5.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá solicitar a 

atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Januária, instruído com 

documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com 

Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada o fornecimento dos 

produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 

 

5.3 – Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 

licitatório. 

 

5.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, 

definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo 

Município de Januária para a alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o 

novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Januária. 

 

5.5 - A COMPROMISSÁRIA não poderá praticar preços realinhados sem a devida aprovação do pedido de 

que trata o item 5.2 pela Prefeitura, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no Edital 

e/ou cancelamento do seu registro de preço. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que 

não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Januária), 

desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666/93 no Decreto Federal nº 8.250/2014 e no Decreto Municipal nº 2.915 de 

01/07/2010, relativos à utilização do Sistema de Registro de Preços. 

 

6.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração 

Pública que não participaram do certame, independentemente dos quantitativos registrados na Ata, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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7.1 - O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30 (TRINTA) dias após a entrega do 

objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras 

desta Municipalidade devidamente atestado pelo responsável pelo recebimento dos produtos e, prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Certidão Municipal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais. 

 

a) O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizada desde que a 

CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 

principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

 

b) A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 

declaração, (conforme modelo constante do ANEXO VII deste Edital). Caso não o faça, sofrerá retenção de 

imposto e contribuições, de acordo com a legislação vigente. 

 

c) A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem 7.1. 

 

d) Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão 

geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 

e) Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

11. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta 

Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente 

designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa 

fiscalização na sua execução, solicitando à COMPROMISSÁRIA, sempre que entender conveniente, 

informações do seu andamento, devendo está prestar os esclarecimentos desejados. A ação ou omissão total 

ou parcial da fiscalização não eximirá a COMPROMISSÁRIA de total responsabilidade de executar o 

fornecimento estabelecido neste Termo. Fica designado para fiscalização dos contratos o responsável pelo 

departamento solicitante ou servidor por ele designado. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 

14. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o 

Foro da Comarca de Januária, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja ou se torne. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

10.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA 

de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento do mesmo. 

 

10.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência 

constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações 

e condições previstas na Ata de Registro de Preços. A Administração também não se responsabilizará pela 

entrega de material ou serviço, sem a respectiva nota de Empenho. 

 

10.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da 

Ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração 

de um novo contrato. 
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10.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo disposição expressa 

em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 

 

10.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão 

da Autorização de Fornecimento pela Divisão de Compras. 

 

10.6 - Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 

Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 

15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

10.7 - O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sanções: 

 

10.8 - Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação, a cada 24 (vinte e 

quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou 

continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços. 

 

10.9 - Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, caso as peças não forem entregues no prazo estabelecido no edital e seus anexos. 

 

10.10 - Impedimento de contratar com a Administração pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento 

decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório. 

 

10.11 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas 

hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às 

razoes orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

 

10.12 - A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida no PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 051/2019 - Edital nº 146/2019. 

 

10.13 - Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, o 

edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019, minuta do Contrato e da Nota de Empenho com os termos 

aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

 

10.14 - Aplica-se subdiariamente às contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços o Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

Estando justas e acordadas, firmam a presente Ata, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os 

fins e efeitos de direito. 

Januária-MG, __ de _______ de 2019. 

 

  

                            Nilson Antônio da Costa                                                       (NOME) 

      Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento                         (empresa) 

                           GERENCIADOR                                                   DETENTORA 

Testemunhas: ________________________________________________ 

                        CPF Nº: 

                       _______________________________________________ 

                        CPF Nº: 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

 

CONTRATO Nº: ______/2019 

 

O MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

21.461.546/0001-10, com sede administrativa na Praça Artur Bernardes, 21 – Centro – cidade de 

Januária/MG, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, Sr. NILSON 

ANTÔNIO DA COSTA, inscrito sobre CPF nº 657.285.646-15, portador da C.I. M 619 3798, residente e 

domiciliado Rua Cel. Janjão, 49, Grão Mogol/MG, CEP 39.570-000, nomeado através do Decreto nº 3.889 

de 02.01.2017, denominado simplesmente Contratante, e de outro lado 

__________________(qualificação), neste ato representado por _____________ (qualificar), de ora em 

diante denominada simplesmente Contratada, para o fornecimento dos objetos, conforme descritos na 

cláusula primeira, conforme solicitação da Secretaria  Municipal de Fazenda e Planejamento, objeto do 

Procedimento Licitatório nº 146/2019, Processo Licitatório nº 066/2019, Pregão Presencial n° 051/2019, 

em observância ao que prescreve a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, bem como em conformidade 

com o que prescreve a Lei 10.520/02 e o Decreto 3.555/00, e em conformidade com as cláusulas seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - O presente contrato administrativo tem por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o 

“Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e 

materiais de consumo para atender as necessidades das Secretarias que compõem a esfera administrativa, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da 

Secretaria Municipal de Fazenda e  Planejamento", objeto dos itens xx (xx), conforme descrito no anexo I – 

Termo de Referência, e em observância ao circunstanciado no instrumento convocatório/edital e em 

conformidade ainda com o Despacho de Homologação bem como em observância à proposta comercial de 

preços devidamente reformulada pós lances, e de acordo com os ditames da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações, que são parte integrantes do presente contrato administrativo para todos os efeitos legais e de 

direitos, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E ENTREGA 

 
2.1 - Dos preços 

 

2.1.1 - O contratante pagará a Contratada, a importância total estimada de R$ ............. (.............................) 

para o fornecimento dos objetos descritos na cláusula primeira. 

 

2.l.2 - No valor acima, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos objetos, por 

conta e risco da Contratada, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do 

contrato. 

 

2.2 - Do Pagamento 

 

2.2.1 - O pagamento será realizado pela Tesouraria do Município, através deposito bancário ou TED em 

nome da Contratada, até o 30° (trigésimo) dia, mediante nota fiscal, devidamente empenhada e 

acompanhada da respectiva ordem de compra/autorização de fornecimento. 
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2.2.2 - Os quantitativos constantes do anexo I- termo de referência são estimados, diante disto o valor 

constante no subitem 2.1.1, é também estimado, portanto não se obriga ao Contratante ao pagamento do 

valor lá previsto, e sim o valor oriundo das ordens de compra e consequentemente aos valores das notas 

fiscais efetivamente emitidas.  

 

2.3 - Da Entrega  

 

2.2.1 - O prazo para entrega do objeto será de até 10 (dez) dias úteis, e cada pedido será 

representado pela autorização de fornecimento, em local por esta indicada. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO 

 

3.1 - Conforme Decreto 8.250 de 23.05.14, Art. 7º, § 2, o recurso orçamentário será constado no contrato 

administrativo ou outro instrumento hábil a ser celebrado com a futura licitante declarada vencedora. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

4.1 – A Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o 

§ 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA NOVAÇÃO 

 

5.1 - Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente 

contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma 

ser exigida a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

6.1 - O Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato administrativo, consoante estabelece a Lei nº 

8.666/93. 

 

6.2 - Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos objetos, 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas/substituição. 

 

6.3 - Providenciar os pagamentos a Contratada no prazo pactuado na cláusula segunda, subitem 2.2.1, 

mediante nota fiscal devidamente empenhada e acompanhada da respectiva ordem de compra emitida por 

servidor da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, devidamente credenciado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

7.2.1 – Fornecer os objetos em conformidade com as avenças contratuais, em observância ao que prescreve 

o instrumento convocatório/edital, Termo de Referência, ARP e demais anexos e em observância ao que 

prescreve a legislação pertinente. 

 

7.2.2 - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, atinentes a seus 

empregados, isentando o Contratante de qualquer corresponsabilidade; 

 

7.2.3 - Reparar todos e quaisquer prejuízos acarretados ao Contratante e a terceiros em decorrência da 

prestação dos serviços, objeto da contratação. 
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7.2.4 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

 

7.2.5 - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 

contrato; 

 

7.2.6 – Dar ciência ao Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução dos serviços, mesmo aqueles que não sejam de sua competência. 

 

7.2.12 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamações se obriga a 

atender prontamente. 

   

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

8.1 - O contrato vigerá até ____ de ______ de 201__, contados da data de sua assinatura.  

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

9.1 - Este contrato será rescindido na hipótese da Contratada negar o fornecimento dos objetos, sem 

justificação, constituindo igualmente motivo para a sua unilateral rescisão quaisquer das circunstâncias 

mencionadas nos Arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93 aplicando-se as penalidades contratuais previstas na lei em 

referência. 

 

9.2 - Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao 

Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei 

citada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 - A execução do contrato será acompanhada por um servidor do Município devidamente credenciado, 

nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Licitação, erros ou atrasos na 

entrega dos objetos e quaisquer outras irregularidades, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes sanções: 

 

a) advertência; 

 

b) multa de 10 % (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no caso de o licitante vencedor 

não cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se por motivo de força maior definido em Lei, e 

reconhecido pela autoridade competente. 

 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 

Municipal de Administração, pelo prazo de até 5 (cincos) anos, conforme prescreve o art 7° da lei 

10.520/2002; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria Municipal de Fazenda e 

Planejamento em âmbito nacional, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a 

contratante promova sua reabilitação. 

 

11.2 - A sanção de advertência de que trata o subitem 11.1, letra a poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
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a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na 

execução do contrato; 

 

11.3 - Pelo atraso injustificado na entrega dos objetos ou pelo descumprimento das notificações para 

regularização das falhas apontadas pelo Contratante, a Contratada sujeitar-se-á à multa de mora de 1% 

(um por cento) ao dia sobre o valor contratual, sem prejuízo das demais sanções.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

 

12.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, com 

alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, 

ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Januária/MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

execução do presente Contrato. 

 

E por estarem justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

 

 

Prefeitura Municipal de Januária/MG, _____ de ____________ de 2019. 

  

 

 

                         Nilson Antônio da Costa                                                    (NOME) 

      Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento                    (empresa)  

                          CONTRATANTE                                               CONTRATADO 

 

 

Testemunhas: ________________________________________________ 

                        CPF Nº: 

                       ________________________________________________ 

                        CPF Nº: 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO EDITAL 

 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para 

atender as necessidades das Secretarias que compõem a esfera administrativa, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento”.   

 
D E C L A R A Ç Ã O  

 

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em nome da 

empresa (................... qualificar.........), e em conformidade com o disposto no art. 4°, inciso VII da Lei 

Federal n°: 10.520/02 para todos os fins legais e necessários, “Declara” que: 

 

a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento 

convocatório/edital e seus anexos, objeto do Procedimento Licitatório nº 146/2019, Processo Licitatório n° 

066/2019, Modalidade Pregão Presencial n ° 051/2019, e em decorrência disto, às exigências da Lei 

Federal 10.520/02, do Decreto Federal n°: 3.555/00 e das Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, dentre 

elas a superveniência da não existência de fato impeditivo quanto a participação no certame até a presente 

data, bem como devemos declará-los caso venha a ocorrer durante a execução do Contrato;  

 

b) para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, sob as 

penalidades cabíveis no tocante aos requisitos de habilitação e que toda “Documentação/habilitação”, 

apresentada são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa “Proposta 

Comercial” estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e trabalhistas, bem 

como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos; 

 

c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do corpo 

técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura 

Municipal de Januária - MG; 

 

d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência da 

participação desta empresa na supramencionada licitação;  

 

e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com 

a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal. 

 

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito. 

 

Local/Data:__________/____________________/_________. 

 

Nome do signatário 

CPF n°: ____________________ 

 

Observações: Constituindo representante esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro no ato do 

credenciamento e na ocorrência de não constituir representante esta declaração deverá ser anexada junto 

com a proposta de preços, sob pena de desclassificação da proposta. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO  

ART.7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 

 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para 

atender as necessidades das Secretarias que compõem a esfera administrativa, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento”.   

 

D E C L A R AÇ Ã O 

 

 

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

portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., “Declara” para fins 

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 

27 de outubro de 1999, em cumprimento das determinações do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (  ) 

 

Local/Data:__________/____________________/_________. 

 

__________________________________ 

(Assinatura representante legal) 

 

 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). Esta declaração deverá ser colocada dentro 

do envelope 02 (dois), sob pena de inabilitação. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 

 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para 

atender as necessidades das Secretarias que compõem a esfera administrativa, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento”.   

 

 
DECLARAÇÃO 

 

A empresa .......(.... qualificar.......), através do seu signatário/representante legal.............(.....qualificar......), 

abaixo assinado, “Declara” que não está sob efeito de nenhuma “Declaração de Inidoneidade” para 

contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, 

do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento 

superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à 

capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, 

“Declara” ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos 

recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas em lei. 

 

Por ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito. 

 

Local/Data:__________/____________________/_________. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser colocado dentro do envelope número 02(dois) junto com a 

documentação habilitação, sob pena de inabilitação 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU DE EMPRESA  

DE PEQUENO PORTE 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 

 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para 

atender as necessidades das Secretarias que compõem a esfera administrativa, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento”.   

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ n.º, neste ato representada por 

___________________, portador de Cédula de Identidade n.º, inscrito no CPF, DECLARA, sob as 

penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 

3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens 

legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, 

do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Local/Data:__________/____________________/_________. 

 

 

____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento ou colocada dentro do 

envelope número 01 (um) junto com a proposta comercial de preços, se o proponente licitante não 

constituir representante. 
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ANEXO VIII – MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAÇÃO 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 

 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para 

atender as necessidades das Secretarias que compõem a esfera administrativa, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento”.   

 

À Prefeitura Municipal de Januária 

Att. Pregoeiro do Município   

JANUARIA-MG 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa....(qualificar)...., através do seu representante legal ...(qualificar)......, infra assinado, através do 

presente instrumento credencia o Sr...(qualificar)...........credenciamos: para representá-la em todos os atos e 

reuniões relativas à licitação em referência, ficando autorizado(a) a ofertar lances, assinar atas, rubricar 

documentações e proposta comercial , assinar e apresentar impugnações, recursos e contestações, desistir 

expressamente dos prazos recursais, enfim, praticar todos os atos necessários ao Processo de Licitação em 

epígrafe. 

 

Local/Data ______________, __ de _____________ de _______. 

 

 

Assinatura e identificação 

(Reconhecer firma do signatário) 

 

 

Observação: Este documento só deverá ser utilizado no caso de envio de representante para a propositura 

de lances, devendo o mesmo ser entregue diretamente ao Pregoeiro no ato do credenciamento. Podendo 

dito documento ser substituído por instrumento de procuração passado em cartório. 
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ANEXO IX - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 

 

 

Local/Data ______________, __ de _____________ de _______. 

 

 

À Prefeitura Municipal de Januária 

Att. Pregoeiro(a) do Município 

JANUÁRIA-MG 

 

 

Prezados(a) Senhores(a),  

 

A Empresa..........(qualificar)....., através do seu procurador Sr..................(qualificar).............. declara que 

está ciente dos ditames do instrumento licitação/convite e seus anexos, inerente ao Procedimento 

Licitatório nº 146/2019, Processo Licitatório n° 066/2019, Modalidade Pregão Presencial n° 051/2019 e, 

não obstante vem mui respeitosamente, apresentar minha proposta comercial de preços para o fornecimento 

dos objetos descritos no quadro abaixo, em observância ao que prescreve o instrumento convocatório/edital 

e seus anexos e em conformidade com a minuta do contrato administrativo: 

 

Item Unid Quant Descrição do Objeto Marca 
Valor 

Unit 

Valor 

Total 

       

 

Valor total R$ ______________     (__________________________________________) 

 

Diante disto cientifico que nossa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua 

emissão e, caso seja declarada vencedora, nos comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preços no 

prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação feita pela Secretaria Municipal de Fazenda e  

Planejamento, como também declaro que nos preços acima estão inclusos todos os encargos sociais, 

trabalhista, previdenciários, e demais custas decorrentes do fornecimento dos objetos de forma a constituir 

única e total contraprestação.  

 

Sendo o quanto tinha(mos) para o momento, antecipo(amos) sinceros agradecimentos mui 

 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Signatário ou Representante Legal 

 

 

Observação: Preferencialmente usar papel timbrado, descrever na proposta ainda todas as recomendações 

constantes no instrumento convocatório/edital e seus anexos. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA, Estado de Minas Gerais, através do Pregoeiro do 

Município em cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei nº 8.666/93, torna público que fará realizar 

Licitação na forma que segue:  

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 

 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para 

atender as necessidades das Secretarias que compõem a esfera administrativa, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento”. 

 

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.  

 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço  

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Preço Unitário 

 

ENTREGA DE ENVELOPES: Até o dia 23/12/2019 até às 09:00 horas. 

 

SESSÃO DE JULGAMENTO: No dia 23/12/2019 às 09:00 horas. 

 

Local para informações e obtenção do instrumento convocatório/edital e seus anexos, através do e-mail: 

licitacaojanuaria@yahoo.com.br, no site da Prefeitura (Portal da Transparência), link para acesso 

ao edital: https://januaria-mg.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34, ou na Rua Ana 

Maria Montalvão Pimenta, 75 A, Centro, Januária/MG, Tel.: (38) 9 8423-7608, nos horários das 08:00 às 

14:00 h – Departamento Licitações.  
 

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 06 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

Alessandra Silva de Oliveira 

Pregoeira 

Decreto n°: 4.309 de 26.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacaojanuaria@yahoo.com.br
https://januaria-mg.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34
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PROTOCOLO DE ENTREGA DE INSTRUMENTO LICITATÓRIO E ANEXOS 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o “Registro de preços para 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para 

atender as necessidades das Secretarias que compõem a esfera administrativa, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento”.   

 

Recebi da Prefeitura Municipal de Januária - MG, o instrumento licitatório e anexos relativo ao 

Procedimento Licitatório nº 146/2019, Processo Licitatório nº 066/2019, modalidade – Pregão Presencial nº 

051/2019. 

  

 

NOME DA EMPRESA: ______________________________________________________. 

 

 

CNPJ:________________________________          TELEFONE (____)________________. 

 

 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________. 

 

 

 

LOCAL/DATA _______________, ______ de ____________________   de ____________. 

 

 

 

_______________________________________________ 

(Assinatura do responsável pela retirada da documentação) 

CPF nº: ________________________________________ 

 

 

 
 

 


