
 

 

PREFEITURA DE TAIOBEIRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

DIVISÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E MATERIAIS 
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Fone (38) 3845-3304 – e-mail: licitacao@taiobeiras.mg.gov.br 

ATENÇÃO 

 

 

Para todos os editais de licitação será obrigatória a retirada de arquivo digital 

para composição de proposta digitalizada e que deverá ser solicitado através do 

e-mail licitacao@taiobeiras.mg.gov.br ou em loco, no setor de Licitação da 

Prefeitura, na Praça da Matriz, 145, Centro, Taiobeiras/MG, no horário de 13:00h às 

18:00, o solicitante deverá disponibilizar dados para o CRC junto a esta Prefeitura, 

tais como:  

 

1. Pessoa Jurídica: 

1.1.  Documentos pessoais dos sócios da empresa (RG e CPF) 

1.2.  Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (última alteração 

contratual)  

1.3. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

1.4. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Estado ou do 

Município 

1.5. Alvará de funcionamento 

1.6. Prova de Regularidade fiscal para todos os tributos federais, inclusive 

contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto 

no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, em um único 

documento. Certidões Negativas na forma prevista na portaria MF 358, de 

5 de setembro de 2014. 

1.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual 

1.8. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal do Domicilio ou sede do 

Licitante 

1.9. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) 

1.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT 

1.11. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica 

1.12. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social Serão aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis da empresa Licitante, assim apresentados: 

publicados no Diário Oficial, ou, publicados em jornal de grande 

circulação, ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

Licitante, ou, por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial 

da sede ou domicílio da Licitante, na forma da Legislação em vigor, 

acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 

Fechamento. 

1.13. A comprovação da boa situação financeira da empresa será de forma 

objetiva, através do cálculo de índices contábeis, devendo apresentar os 

seguintes índices: 

a) O índice de Liquidez Geral não poderá ser inferior a 1,00 
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b) O índice de Liquidez Corrente não poderá ser inferior a 1,20; 

c) O Grau de Solvência Geral não poderá ser inferior a 0,60. 

 

 

2. Pessoa física: Cópias CPF, RG, comprovante de residência e número de 

telefone para contato.  

 

Será obrigatória a apresentação da proposta digitalizada, sob pena de 

desclassificação, conforme modelo fornecido pela prefeitura, considerando o 

seguinte: 

  

1. Preencher somente os campos (marca e valor unitário);  

2. Não alterar a formatação do documento;  

3. Usar apenas (,) no registro dos preços, ex: 2,50;  

4. Não usar $;  

5. Não alterar quantidades, unidades e especificação dos produtos.  

 

Caso a retirada do edital tenha sido pelo site oficial da prefeitura, 

www.taiobeiras.mg.gov.br o arquivo (coletor de proposta digital) deverá ser 

solicitado via e-mail licitação@taiobeiras.mg.gov.br e deverá ser salvo em 

dispositivo móvel e deverá ser entregue juntamente com a proposta escrita, 

imediatamente após o credenciamento. 

 

Qualquer dúvida entre em contato pelo telefone (38) 3845-3304, de segunda a 

sexta feira, de 13:00h às 17:00h. 

 

 

 

 

Setor de Compras Licitação e Contratos 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Processo n.º: 015/2020 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º008/2020 

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE 

Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO REFERENTE AO 

PLANO DE TRABALHO APROVADO ATRAVÉS DO CONVENIO COM O MAPA – 

PLATAFORMA + BRASIL Nº DO CONVENIO 893938/2019  OBJETIVANDO  

PROPORCIONAR MELHORIA DA PRODUÇÃO DE FAMÍLIAS AGRÍCOLAS NO 

MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS 

 

 

RECIBO 

 

A Empresa _________________________________________________________ retirou este 

Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo       e-mail 

__________________________________________________ ou pelo fax: 

_________________________, aos _______ /_______ / _______. 

 

 

______________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

 

ATENÇÃO: 

 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA POR 

COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR 

INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO. 
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NORMAS DA LICITAÇÃO 

 

1 – PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - 

ESTADO DE MINAS GERAIS, sito na Praça da Matriz, nº 145, centro, através do 

Prefeito Municipal, torna público que seu/sua Pregoeiro(a) Oficial, instituída pela 

Portaria Gab. nº. 002 de 02 de janeiro de 2020, estará reunida com sua equipe de 

apoio, para receber as documentações e proposta para licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo “Menor Valor por lote”, que será regido 

pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Federal nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal nº 1615 de 28 de 

setembro de 2005 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie para AQUISIÇÃO 

DE KIT DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO 

APROVADO ATRAVÉS DO CONVENIO COM O MAPA – PLATAFORMA +BRASIL Nº DO 

CONVENIO 893938/2019  OBJETIVANDO  PROPORCIONAR MELHORIA DA 

PRODUÇÃO DE FAMÍLIAS AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS. 

 

O pregão será realizado pelo (a) Pregoeiro (a) Marleide Barbosa de Almeida 

Sena, designado (a) pela Portaria Gab. Nº. 002/2020 de 02 de janeiro de 2020, 

tendo como Equipe de Apoio a Comissão de Licitação. 

 

2 – OBJETO 

 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE KIT DE IRRIGAÇÃO 

POR GOTEJAMENTO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO APROVADO ATRAVÉS DO 

CONVENIO COM O MAPA – PLATAFORMA +BRASIL Nº DO CONVENIO 893938/2019  

OBJETIVANDO  PROPORCIONAR MELHORIA DA PRODUÇÃO DE FAMÍLIAS 

AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS 

 

3 - DA ABERTURA: 

 

3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo(a) 

Pregoeiro(a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a 

legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 

 

DATA DA ABERTURA: 28/02/2020 

HORA: 08h00min 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Taiobeiras-MG 

Praça da Matriz, 145 

Cep: 39550-000 

Taiobeiras-MG 
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3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas 

legalmente autorizadas a atuarem do ramo pertinente ao objeto desta licitação, 

que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital. 

I - Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

II - Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não 

funcionam no país; 

III - Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da 

Administração Pública Municipal; 

IV - Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da 

administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal; 

V - Não atendam ao estipulado na cláusula 3.1. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO: 

 

4.1 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único 

admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e 

efeitos previstos neste edital, por sua representada. 

 

4.2 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 

habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para 

credenciamento junto o(a) Pregoeiro(a), devidamente munido de documentos 

que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, 

devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro 

documento oficial equivalente. 

 

4.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 

Procuração que comprove a outorga os necessários poderes para formular 

ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e 

este certame licitatório, em nome da proponente. 

 

4.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração 

deverá apresentar firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da 

empresa proponente, que detenham os poderes para exercer direitos a assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

4.5 - Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não 

estejam munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital.  
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5 - DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO: 

 

5.1 Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1 

deste Edital. 

 

5.2 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, o(a) 

Pregoeiro(a) ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no 

presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 

02 na forma dos subitens abaixo: 

 

5.2.1 – No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no 

subitem 6.2, o representante de cada licitante, deverá entregar o(a) Pregoeiro(a) 

ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, os seguintes 

documentos: 

 

a) Declaração de Pleno Atendimento, COM FIRMA RECONHECIDA EM 

CARTÓRIO, (conforme modelo em anexo IV); 

b) Procuração pública ou particular, COM FIRMA RECONHECIDA EM 

CARTÓRIO, comprovando os poderes para formular lances verbais de 

preços, conforme item 5.3; 

c) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 

I cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no 

caso de empresa individual; 

II registro comercial, no caso de empresa individual; 

III ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, (caso o contrato social em vigor não apresente o nome do 

sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a mesma deverá 

apresentar também a alteração que contenha estes dados). 

IV Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

V 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 exigir; 

 

5.2.2 - O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir 

o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar nº 123/06, 

deverá apresentar, no momento do credenciamento, a seguinte documentação: 
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a) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, 

a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida 

pela Junta Comercial. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do 

corrente ano, terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em 

curso.  

 

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 

nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

Parágrafo Único – Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos 

citados acima para efeito de comprovação do enquadramento de Micro 

Empresa e Empresa de Pequeno Porte. 

 

5.2.3 A não entrega da Declaração de Pleno Atendimento exigida no subitem 

5.2.1 deste Edital implicará em não recebimento, por parte do(a) Pregoeiro(a), 

dos envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não 

aceitação da licitante no certame licitatório. 

 

5.2.4 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de 

Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do 

exigido no subitem 5.2.2 deste edital implicará na anulação do direito da mesma 

em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06. 

 

 

5.2.5 ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS-MG 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 

DATA DE ABERTURA: 28/02/2020 

HORÁRIO: 08h00min 

 

5.2.6 ENVELOPE II –DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS-MG 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 

DATA DE ABERTURA: 28/02/2020 

HORÁRIO: 08h00min 

 

5.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 

apresentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por 

tabelião, pelo(a) Pregoeiro(a) ou por servidor integrante da equipe de apoio da 
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Prefeitura Municipal de Taiobeiras–MG, ou ainda pela juntada da (s) folha (s) de 

órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s). 

 

5.4 Os documentos necessários para participação na presente licitação, 

compreendendo os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus 

anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa) 

 

5.5 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame 

licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos 

respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou 

notário do país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais 

documentos além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor 

juramentado. 

 

5.6 A autenticação, quando feita pelo(a) Pregoeiro(a) ou por servidor integrante 

da equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Taiobeiras-MG, poderá ser 

efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da 

Prefeitura Municipal de Taiobeiras-MG, situada na Praça da Matriz, 145 - Centro, 

no horário das 07h00min às 13h00min. 

 

5.7 O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da 

habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente 

faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 

 

5.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, 

admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como 

forma de ilustração das propostas de preço. 

 

5.4 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo anexo. 

 

5.5 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante 

credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 

empresa. 

 

5.6 - A ausência do credenciado importará a imediata exclusão do licitante da 

sessão de lances e renúncia ao direito de manifestação de interposição de 

recursos.  

 

5.7 - Os interessados ou seus representantes, logo após a abertura da sessão, 

apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do 

objeto e do preço oferecidos, conforme modelo abaixo: 
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6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

6.1 O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da 

licitante e demais documentos, que deverá atender aos seguintes requisitos: 

I – Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de 

Taiobeiras-MG, Anexo I deste edital, ou em formulário próprio contendo as 

mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de 

direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou 

entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas com o número de 

inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o preço de cada 

item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, 

em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo as 

folhas ser rubricadas,; 

 

II – Apresentar a marca do item ofertado, bem como preços completos, 

computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto da 

licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal para a 

assistência técnica e manutenção no período de garantia do equipamento, se 

for o caso, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto licitado e constante da proposta; 

 

III – Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo 

indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

 

IV – Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da 

licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), 

este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária e 

agência respectiva. Os dados referentes à conta bancária poderão ser 

informados na fase da contratação; 

 

V – Conter prazo de entrega do objeto licitado, conforme o item 15.1. Não 

havendo indicação expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele 

constante deste inciso. 

 

6.2 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo 

divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será 

considerado o primeiro. 
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6.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 

ou qualquer outro pretexto. 

 

6.4 A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os 

custos com a entrega do objeto licitado, conforme disposto no item 7.1, inciso II 

deste Edital. 

 

6.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 

convocatório. 

 

6.6 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste 

edital. 

 

6.7 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 

propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e 

seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na 

legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital. 
 

6.8 As amostras serão analisadas antes do início dos trabalhos, pois, será verificado a 

qualidade e quantidade das mesmas para possíveis aceitação ou desclassificação, 

pelos responsáveis dos Departamentos solicitantes.   

 

6.9 – Será obrigatória a apresentação da proposta digitalizada, sob pena de 

desclassificação, conforme modelo fornecido pela prefeitura, considerando o 

seguinte:  

1. Preencher somente os campos (marca e valor unitário);  

2. Não alterar a formatação do documento;  

3. Usar apenas (,) no registro dos preços, ex: 2,50;  

4. Não usar $;  

5. Não alterar quantidades, unidades e especificação dos produtos. 

 

6.9.1 – O arquivo (coletor de proposta digital) disponibilizado pelo e-mail 

licitação@taiobeiras.mg.gov.br após a retirada do edital pelo site oficial da 

prefeitura www.taiobeiras.mg.gov.br deverá ser, salvo em dispositivo móvel e 

deverá ser entregue juntamente com a proposta escrita, imediatamente após o 

credenciamento. 
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7 – DA HABILITAÇÃO 
 

7.1 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste 

edital e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de 

inabilitação: 
 

 

7.2 Para efeitos de cadastramento os interessados poderão apresentar os 

documentos através do e-mail licitação@taiobeiras.mg.gov.br ou no prédio desta 

prefeitura no horário de expediente das 07h00min até as 13h00min através de 

mero portador até o ultimo dia que antecede a data de abertura da licitação, os 

Documentos previstos na primeira página deste edital do item 1.1 ao 1.13, até às 

13h00min do dia 28/02/2020 

 

7.3 O licitante que estiver com o cadastro em dia, trazer apenas o CRC e demais 

documentos exigidos se for o caso e apresentar apenas a(s) certidão(ões) que 

estiver vencida (se for o caso). 
 

7.3.1 A documentação relativa à habilitação fiscal e contábil, conforme a constituição, 

consistirá em: 

 

7.4 – REGULARIDADE JURÍDICA 

 

7.4.1 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

 

7.4.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, e suas alterações ou o 

instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-

se de sociedades empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de 

ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus 

administradores;  

 

7.4.3 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

 

7.5 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

7.5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda - CNPJ; 

 

7.5.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame;  
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7.5.3 - Prova de Regularidade fiscal para todos os tributos federais, inclusive 

contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no 

âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, em um único documento. 

Certidões Negativas na forma prevista na portaria MF 358, de 5 de setembro de 

2014;  

 

7.5.4 -  Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da 

unidade de federação da sede da licitante; 

 

7.5.5 - Certidão negativa de tributos municipal, emitida pela Prefeitura da sede do 

licitante; 

 

7.5.6 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS;  

 

7.5.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei Federal 

nº12.440 de 07/07/2011. 

 

7.5.8 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de 

pequena empresa, assegurar-se-á o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que a pequena empresa for declarada 

vencedora do certame, para a devida e necessária regularização. 

 

7.5.8.1 - O prazo previsto no item acima poderá ser prorrogado por igual período, 

se requerido pelo licitante. 

 

7.5.9.2 - A não regularização da documentação, no prazo, implicará a 

decadência do direito à contratação.  

 

OBSERVAÇÃO: A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação 

relativa à comprovação da regularidade fiscal, mesmo que haja alguma 

pendência 

 

7.6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

7.6.1 - Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, 

com data não anterior a 60 (sessenta) dias da realização da licitação; 

 

7.7 - Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 

ou em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada 

pelo(a) Pregoeiro(a) ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da 
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análise dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação feita em 

veículo de imprensa apropriado. 

 

7.8 - O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a 

inabilitação do licitante. 

 

8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 

 

8.1 - No horário e local indicados neste edital será aberta a sessão de Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento para identificação dos representantes dos 

licitantes interessados em participar do certame. 

 

8.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará encerrado o 

credenciamento, não se admitindo novos participantes no certame. 

 

8.4 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

8.4.1 - Abertos os envelopes de propostas comerciais, estas serão analisadas 

verificando-se o atendimento a todas as especificações e condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas 

aquelas que estiverem em desacordo. 

 

8.4.2 - O(a) Pregoeiro(a) classificará o autor da proposta de menor preço e 

aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 

em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço para participarem dos 

lances verbais. 

 

8.4.3 - Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições 

definidas na cláusula anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 3 (três), incluída a proposta de melhor preço, 

para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

 

8.4.3.1 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes.  

 

8.5 - DOS LANCES VERBAIS 

 

8.5.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, 

por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a 

partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

 

8.5.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, o sistema determinará a ordem de apresentação dos lances. 
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8.5.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) 

Pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 

ordenação das propostas. 

 

8.5.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

 

8.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 

licitante desistente às penalidades constantes deste Edital. 

 

8.6 – JULGAMENTO 

 

8.6.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado POR LOTE. 

 

8.6.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o(a) 

Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 

objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

8.6.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço, quanto ao objeto e o valor estimado da 

contratação. 

 

8.6.2.2 - Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do 

edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, 

esta poderá ser aceita. 

 

8.6.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 

para confirmação das suas condições de habilitação. 

  

8.6.3.1- Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que 

não atender às exigências fixadas neste Edital ou determinar preços 

manifestamente inexequíveis. 

 

8.6.3.2 - Quando necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar ao licitante que 

demonstre a exequibilidade de seus preços. 

 

8.6.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado 

o proponente vencedor. 

 

8.6.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às 

exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, 
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na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

verificação das condições de habilitação do proponente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado 

vencedor. 

 

8.6.6 - Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação 

das propostas até o momento, será assegurado às pequenas empresas o direito 

de preferência à contratação, observadas as seguintes regras. 

 

8.6.6.1 - O(a) Pregoeiro(a) convocará a pequena empresa detentora da 

proposta de menor valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou 

seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação 

ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente nova 

proposta de preço INFERIOR ao valor da melhor oferta inicial, no prazo  de 5 

(cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

 

8.6.6.2 - Realizada nova oferta de preço, nos termos do subitem anterior, o(a) 

Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

8.6.6.3 - Sendo aceitável a nova oferta de preço, será aberto o envelope 

contendo a documentação de habilitação da pequena empresa que a tiver 

formulado, para confirmação das suas condições de habilitação. 

 

8.6.6.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo previsto no item 7.5.8, para a devida e necessária 

regularização. 

 

8.6.6.4 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a pequena 

empresa será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

8.6.6.5 - Se a pequena empresa não apresentar proposta de preços ou não 

atender às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) convocará as pequenas 

empresas remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no 

subitem 8.6.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

8.6.6.6 - Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não 

ocorra a apresentação de nova proposta de preço ou não sejam atendidas as 

exigências documentais de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto do 

certame ao licitante originalmente declarado vencedor. 

 

8.6.6.7 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida 

não tiver sido apresentada por pequena empresa. 
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8.6.7 - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o(a) Pregoeiro(a) 

poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

 

8.6.8 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será 

assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 

 

8.6.9 - No caso de aquisição de bens comuns, quando o lote for composto por 

mais de um item e o julgamento for pelo valor global do lote, ao final da sessão, o 

licitante vencedor no lote deverá reencaminhar a proposta de preços, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, discriminando o valor unitário de cada lote, em 

conformidade com o valor do lance vencedor e com critérios definidos na 

cláusula 6 deste edital, por fax ou por meio eletrônico. 

 

8.6.10 - No caso de contratação de serviços comuns, ao final da sessão, o 

licitante vencedor no lote deverá encaminhar a planilha de custos prevista no 

edital, com os respectivos valores em conformidade com o valor do lance 

vencedor e com critérios definidos na cláusula 6 deste edital, por fax ou por meio 

eletrônico. 

 

9 – DOS RECURSOS 
 

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 

concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra 

razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do 

pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões no prazo de 

3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

9.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso. 

 

9.4 - Os recursos e contra razões de recurso de qualquer natureza devem ser 

endereçados ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente 

de Licitação em dias úteis, no horário de 07h00min às 13h00min, o qual deverá 

receber, examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre 

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

 

9.6 - O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9.7 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 

legais, bem como os que forem enviados por fax. 

 

9.8 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a manifestação de 

intenção de interposição dos mesmos, sem que tenha havido manifestação dos 

licitantes, o(a) Pregoeiro(a) devolverá, aos licitantes julgados desclassificados em 

todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, inviolados, 

podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 

 

10 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

10.1 - Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da 

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela 

Autoridade Competente. 

 

10.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade 

dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao 

licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

 

11 – DA CONTRATAÇÃO 
 

11.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que 

tiver apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o 

termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo IV. 

 

11.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições 

demonstradas para habilitação para assinar o contrato, bem como conserva-las 

durante toda a sua execução. 

 

11.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura 

do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação. 

 

11.1.3 - Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no pregão, o 

licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este 

preço, não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa.  

 

11.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta 

vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias 
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úteis a contar do recebimento da comunicação, através de FAX, Correio ou e-

mail. 

 

11.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato 

ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada 

se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 

fundamentada. 

 

12 - DO PAGAMENTO 
 

12.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da 

data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, MEDIANTE RECURSO DEPOSITADO 

EM CONTA ESPECIFICA ATRAVES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E 

ABASTECIMENTO, acompanhado dos documentos fiscais. 

  

12.1.1 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta dias) dias após a data de 

sua apresentação válida. 

 

12.2 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação 

orçamentária: 

 

02.028.16.120.6010.2431.0001.4.4.90.52.00 –Ficha 683 – Fonte 124 

 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

13.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou 

total do Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e 

permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

 

13.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

 

13.1.2 - multas; 

 

13.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar; 

 

13.1.4 - indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de 

outro licitante; 

 

13.1.5 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
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13.2 - A multa será aplicada à razão de 0,1% (hum décimo por cento) sobre o 

valor total dos materiais em atraso, por dia de atraso no fornecimento/entrega 

dos materiais. 

 

13.3 - A sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.5 poderão ser aplicadas 

cumulativamente, com a do item 13.1.2, ou não, de acordo com a gravidade da 

infração, assegurada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato e, de 10(dez) dias, para a hipótese de 

aplicação da declaração de inidoneidade. 

  

13.4 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

 

13.4.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 

Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 

 

13.4.1.1 – Retardarem ou prejudicarem a execução do pregão; 

 

13.4.1.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração; 

 

13.4.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, e; 

 

13.4.1.4 - Não mantiverem a proposta ofertada. 

 

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

14.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação 

da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de 

desconhecimento ou discordância de seus termos. 

 

14.2 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

14.2.1 - Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por 

escrito, à Prefeitura de Taiobeiras, no máximo até 2 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para a realização da sessão pública, endereçados à Comissão 

Permanente de Licitação. A consulta poderá ser endereçada também para o e-

mail: licitação@taiobeiras.mg.gov.br.  e ou ainda encaminhada por FAX para o 

número (38) 3845-3221, no mesmo prazo. 

 

14.2.2 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão 

se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu 

mailto:licitação@taiobeiras.mg.gov.br
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esclarecimentos) e disponibilizar as informações para contato (endereço 

completo, telefone, FAX e e-mail). 

 

14.2.3 - Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante 

correspondências enviadas às potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail. 

 

14.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 

sessão e as propostas serão rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes 

presentes que assim desejarem. 

 

14.4 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas 

Comerciais como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

 

14.5 - É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior em qualquer fase 

do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos 

competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 

decisões. 

 

14.6 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a 

sessão do pregão. 

 

14.7 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões 

conforme previstas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

14.8 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento 

do objeto deste pregão. 

 

14.9 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse 

público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou 

anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

 

14.10 - O(a) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo 

possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

 

14.11 - Informações complementares que visem a obter maiores esclarecimentos 

sobre a presente licitação serão prestadas pelo(a) Pregoeiro(a), no horário de 

07h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, pessoalmente ou pelo Fax (38) 

3845-3304 ou pelo e-mail: licitacao@taiobeiras.mg.gov.br. 
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14.12 - Este edital encontra-se disponível gratuitamente e poderá ser obtido junto 

à Comissão de Licitação. 

 

 

Taiobeiras-MG, 13/02/2020 

 

 

 

Pregoeiro(a) Oficial 
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

 

LOTE I 

 

Qtd. Und. DESCRIÇÃO DO LOTE I 

00001 UN    

KITS DE IRRIGACAO POR GOTEJAMENTO. COMPOSTO POR :ADAPTADOR SOLDAVEL PARA CAIXA 
DAGUA  32mm; REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL DE 1 POLEGADA, FILTRO PLASTICO MINIO DE 
TELA 120 , CURVA 90 GR COMPRESSAO DE  25X ROSCA 3/4 ,CURVA 90 GR COMPRESSAO DE 25X 
ROSCA DE 3/4,CURVA 90 GR COMPRESSAO DE 25mm ,TE DE COMPRESSAO DE 25mm ,TAMPAO 
FINAL DE COMPRESSAO 25mm,FINAL DE LINHA 13mm ;UNIAO COM ANEL 4 PONTAL 13mm ;UNIAO 
COMPRESSAO 25mm;FITA VEDA ROSCA 18mm X10 BR 56; CONECTOR INICIAL 13mm ;ADAPTADOR 
SOLDAVEL COM RANHURA X FEMEA 9/12mm ;.TAMPAO PARA ADAPTADOR 9/12mm; TUBO 
GOTEJADOR DRIP  25 MIL 12mm 1.7 L IPH 30cm; FURADOR 8.0 mm TEMPERADO NACIONAL;TUBO 
PEMD PN80 25mm PARA  KIT DE IRRIGACAO;LUVA DE RED COM ROSCA BR 1 POLEGADA 3/4 ;CAIXA 
PARA KIT DE IRRIGACAO 700X700X170;NIPEL COM ROSCA BR 1 POLEGADA; 

00002 UN    
CAIXA DAGUA PVC 500 LITROS COM TAMPA CAIXA D§AGUA 500 LT COM TAMPA CAIXA DAGUA 500 
LT COM TAMPA 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Ao 

Setor de Compras e Licitação 

Prefeitura Municipal de Taiobeiras-MG 

 

Prezados Senhores: 

 

        Manifestando interesse em participar do processo licitatório instaurado 

por essa Prefeitura, vimos perante o Sr(a). Pregoeiro(a), tempestivamente, 

apresentar a nossa proposta como participante do Pregão Presencial n°.  

008/2020. 

                    

Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que 

conhecemos os termos do Edital, bem assim o contido na Lei Federal nº. 8.666, de 

21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 

PROPOSTA DE PREÇO 
TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO FOLHA 

Pregão Presencial 008/2020  

RAZÃO SOCIAL: 

 

CNPJ: 

 

INSC. ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

 

FONE-FAX e-mail 

 

LOTE I 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO LOTE UND QUANT VALOR 

UNITÁRIO 

00001 

KITS DE IRRIGACAO POR GOTEJAMENTO. COMPOSTO POR 
:ADAPTADOR SOLDAVEL PARA CAIXA DAGUA  32mm; REGISTRO DE 
ESFERA SOLDAVEL DE 1 POLEGADA, FILTRO PLASTICO MINIO DE 
TELA 120 , CURVA 90 GR COMPRESSAO DE  25X ROSCA 3/4 ,CURVA 
90 GR COMPRESSAO DE 25X ROSCA DE 3/4,CURVA 90 GR 
COMPRESSAO DE 25mm ,TE DE COMPRESSAO DE 25mm ,TAMPAO 
FINAL DE COMPRESSAO 25mm,FINAL DE LINHA 13mm ;UNIAO COM 
ANEL 4 PONTAL 13mm ;UNIAO COMPRESSAO 25mm;FITA VEDA 
ROSCA 18mm X10 BR 56; CONECTOR INICIAL 13mm ;ADAPTADOR 
SOLDAVEL COM RANHURA X FEMEA 9/12mm ;.TAMPAO PARA 
ADAPTADOR 9/12mm; TUBO GOTEJADOR DRIP  25 MIL 12mm 1.7 L IPH 
30cm; FURADOR 8.0 mm TEMPERADO NACIONAL;TUBO PEMD PN80 
25mm PARA  KIT DE IRRIGACAO;LUVA DE RED COM ROSCA BR 1 
POLEGADA 3/4 ;CAIXA PARA KIT DE IRRIGACAO 700X700X170;NIPEL 
COM ROSCA BR 1 POLEGADA; 

UN    370,0000  

R$ 

00002 
CAIXA DAGUA PVC 500 LITROS COM TAMPA CAIXA D§AGUA 500 LT 
COM TAMPA CAIXA DAGUA 500 LT COM TAMPA 

UN    370,0000  R$ 
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VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 
 

Validade da Proposta_____________________________________________ 

Prazo de entrega (não superior a 60 dias):__________________________ 

Local e data______________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo da Firma_____________________________________ 
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO 

 

A (nome da empresa) ___________________________, CNPJ n.º 

________________, com sede à ______________________, neste ato representada 

pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de 

mandato, nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG,CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 

poderes para junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS (ou de forma 

genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar 

os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade 

de Pregão Presencial n.º ( ou de forma genérica para licitações em geral), 

usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar 

preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 

acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para 

outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e 

valioso. 

Local e data 

 

 

Assinatura(s) 

RECONHECER FIRMA(S) 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020 

Anexo IV 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
 

Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o Processo 

Licitatório nº 015/2020, do Pregão Presencial n.º 008/2020, promovido pela 

Prefeitura de Taiobeiras-MG, a empresa ........................................................, inscrita 

no CNPJ/MF sob n.º .................................., com sede à ......................................, no 

município de .............................., pelo seu representante legal, infra identificado, 

DECLARA: 

1. Que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital do Pregão supra 

identificado, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu 

todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento 

integral das obrigações desta licitação; 

2. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e 

contratação com a administração pública;  

3. Que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos; 

4. E que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 

nº. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, se encontra perfeitamente apta 

para participar do Processo Licitatório supra identificado, estando em 

situação regular com suas obrigações perante o INSS, FGTS e com as 

Fazendas Nacional, Estadual e Municipal.  

5. Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências 

posteriores. 
 

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

(local e data) __________________, ____ de _____________________ de _________ 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura (com firma reconhecida em cartório) e carimbo do CNPJ 

 
 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), após a abertura da sessão, antes e 

separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta 

licitação. 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º ______/2020 

 

Pelo presente instrumento as partes, de um lado, o MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS, 

com Prefeitura localizada na Praça da Matriz nº 145, Centro, 39.550-000, inscrito 

no CNPJ sob o nº 18.017.384/0001-10, representado pelo seu Prefeito Municipal, 

Danilo Mendes Rodrigues, neste ato denominado CONTRATANTE, e , de outro 

lado,  _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede 

na _________________________, nº ___, bairro: ________, cidade: _____________, 

através de seu(s) representante(s) no final nomeado(s), neste ato denominado 

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o constante a seguir: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Este contrato tem por objeto a aquisição de __________________________, com 

prestação de garantia de funcionamento e assistência técnica de acordo com 

as especificações e detalhamentos consignados no ANEXO I do PREGÃO 

PRESENCIAL n.º 008/2020 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, 

passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 

 

O preço global do presente contrato é de R$ 000,00 (____________________) no 

qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da 

CONTRATADA, sendo os seguintes preços unitários por lote: 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO LOTE UND QUANT VALOR 

UNITÁRIO 
    R$ 
    R$ 

 

 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

 

A CONTRATADA obriga-se a entregar os bens citados na Cláusula Segunda no 

endereço indicado na Autorização de Fornecimento – AF, na sede do município 

de Taiobeiras - MG, e, quando for o caso, a promover a sua montagem, 

instalação e ou funcionamento, em perfeitas condições de uso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste instrumento e na Legislação. 

 

I - Os bens serão entregues pela CONTRATADA no prazo de até 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de assinatura deste contrato. 

 

II - A entrega deverá ser realizada perante a Comissão de Recebimento 

designada pela CONTRATANTE que adotará os seguintes procedimentos: 

a) Recebimento Provisório: de posse dos documentos apresentados pela 

CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os 

bens e verificará: especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, 

embalagens e outros dados pertinentes. Encontrando irregularidade, fixará prazos 

para correção pela CONTRATADA, ou se aprovado, emitirá recibo provisório dos 

bens; 

b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e 

realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos 

exatos termos do edital e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento 

definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na 

Nota Fiscal (1ª e 2ª vias). 

III - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de 

Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE 

para aplicação de penalidades. 

IV - Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os 

prazos de pagamento serão suspensos e considerado o fornecimento em atraso. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA DO BEM 

 

Conforme proposta da CONTRATADA, o bem indicado na Cláusula Segunda é 

garantido pelo período mínimo de 01 (um) ano contra quaisquer defeitos de 

fabricação e/ou montagem, sendo de sua inteira responsabilidade todos os 

serviços, regulagens, calibrações, reparos, fornecimento e substituição de peças 

e acessórios defeituosos, na forma descrita no Termo de Garantia do fabricante, 

que é aceito pela CONTRATANTE, sem prejuízo de outras condições estabelecidas 

no Edital e nos Anexos que regem a presente aquisição. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data de 

aceitação do bem, pela CONTRATANTE, CONTRATANTE, MEDIANTE RECURSO 

DEPOSITADO EM CONTA ESPECIFICA ATRAVES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA 

PECUARIA E ABASTECIMENTO, acompanhado dos documentos fiscais. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de 

qualquer bem, o prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a 

correção pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas com fornecimento do bem indicado na Cláusula Segunda deste 

contrato correrão à conta da dotação orçamentária n.º: 

 

02.028.16.120.6010.2431.0001.4.4.90.52.00 –Ficha 683 – Fonte 124 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

Constituem obrigações das partes: 

 

I - Da CONTRATADA 

a) entregar, instalar, colocar em funcionamento e dar garantia para os bens no 

local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, 

contados a partir da data de assinatura do presente Instrumento; 

b) responsabilizar-se pela assistência técnica do bem e sua manutenção gratuita 

durante o período de garantia, ainda que a referida assistência técnica e 

manutenção sejam prestadas por outra empresa; 

c) observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas 

relativas a embalagens, volumes, etc.; 

d) fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal 

e técnica e seu respectivo termo de garantia; 

e) responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si 

adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de 

destino; 

f) cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, 

mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

g) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 

CONTRATANTE; 

h) arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, 

contratados ou prepostos, envolvidos na execução do contrato; 
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i) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 

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

 

II - Da CONTRATANTE 

a) comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do 

contrato, determinando prazo para regularização; 

b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos e termos fixados; 

c) fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, 

do que se dará ciência à CONTRATADA; 

d) assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena 

execução do contrato; 

e) efetuar o pagamento no prazo fixado neste Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

I - Advertência que será aplicada sempre por escrito; 

II - Multa, nos seguintes percentuais: 

a) multa no importe de 0,1% (um décimo por cento) do valor devido sobre o 

fornecimento ou parte dele, por dia de atraso na entrega ou na assistência 

técnica; 

b) mais multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou da parcela, 

no caso de atraso superior a trinta dias, podendo ainda ser rescindido o contrato 

e aplicadas outras penalidades. 

III - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, no prazo não superior a 5 anos. 

V - Rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento 

de indenização à CONTRATANTE por perdas e danos; 

VI - Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de 

outro licitante. 

 

§1º - As sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a do item II, de acordo com a gravidade da infração, 

facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação do ato e, de 10(dez) dias, para a hipótese de aplicação da 

declaração de inidoneidade. 

 

§2º - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados 

por motivo de força maior ou caso fortuito. 
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§ 3º - A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal nº. 

8.666/93 as penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

 

§ 4º - As multas para as demais hipóteses de inexecução total ou parcial das 

obrigações assumidas são as estipuladas no inciso II desta cláusula. 

 

§ 5º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser 

descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou 

cobrado judicialmente, a critério da CONTRATANTE. 

 

§ 6º - A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo 

ou em parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado 

e aceito pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor do 

CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar 

pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no edital, 

na proposta da CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de eventual 

irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 

agente fiscalizador dará ciência da ocorrência à autoridade superior, fazendo-o 

por escrito, bem com as providências exigidas da CONTRATADA para sanar a 

falha ou defeito apontado. Todos os danos decorrentes da inexecução, parcial 

ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 

desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de 

natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido 

pela lei civil. 

 

§ 2º - O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens 

objeto do fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das 

especificações do edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no Art. 

65 da Lei Federal n.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e 

autorizado pela autoridade superior. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Das decisões proferidas pela Administração caberão: 

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do 

ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, 

multa ou rescisão do contrato; 

II – Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da 

decisão, de que não caiba recurso hierárquico; 

III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

intimação do ato. 

 

Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de 

quem praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir devidamente instruído 

à autoridade superior, que deverá proferir decisão no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do Contrato será de 300 (trezentos) dias a contar de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 

8.666/93.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos 

casos previstos nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e 

amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78 da 

mesma Lei. 

 

Parágrafo Único - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 

CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem 

direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

II - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento 

ora ajustado e no caso dos serviços de assistência e manutenção técnicas serem, 

por força de previsão legal ou contratual, de responsabilidade de terceiros, a 

CONTRATADA ficará solidariamente responsável, respondendo por eventuais 

falhas, defeitos ou danos decorrentes da prestação de serviços. 
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III – A vigência do presente contrato será de 300 (trezentos) dias a contar da data 

de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Taiobeiras – MG para dirimir quaisquer dúvidas 

na aplicação deste contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

E, estando justos e contratados, para firmeza e como prova, é lavrado 

este contrato que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, dele 

extraídas as necessárias cópias que, autenticadas por membro da Comissão 

Permanente de Licitação, terão o mesmo valor do original. 

 

 

Taiobeiras/MG, ____de _____ de 2020. 

 

 

CONTRATANTE:________________________________________ 

 

 

 

CONTRATADA: ________________________________________ 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_____________________________________ 

Nome: 

CPF:        

 

_____________________________________ 

Nome: 

CPF:        

 

 
 


