PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL/MG
Secretaria de Administração – Departamento de Licitação
e-mail: licitacao@claraval.mg.gov.br

Processo Licitatório

PRC 0357/2017

Modalidade - Pregão Presencial

PREG 042/2017

EDITAL DE
LICITAÇÃO

- OBJETO: “Aquisição de mobiliários escolares constituídos de conjunto professor,
conjunto aluno e mesa para pessoa em cadeira de rodas referente a Secretaria de
Educação conforme o Programa de Ações Articuladas - PAR”, de acordo com as
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I.

- REALIZAÇÃO DO CERTAME:
O encaminhamento dos envelopes de proposta e de documentação deverá ser efetuado até a
data e horário fixado neste edital.
Dia: 13/11/2017
CREDENCIAMENTO: a partir das 09:00 horas
ABERTURA DAS PROPOSTAS: após credenciamento.
VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$ 42.316,85 (quarenta e dois mil trezentos e dezesseis
reais e oitenta e cinco centavos).

- CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E AQUISIÇÃO DO EDITAL:
Na internet, pelo e-mail licitação@claraval.mg.gov.br, na sala do setor de Licitação desta
Prefeitura ou pelo telefone (34) 3353.5200, no horário das 08h as 11h:00min e das
12h30min às 17h.
O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo
licitatório deverá se cadastrar para retirar o edital informando sua razão social e seu email.
As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar deste certame
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo, com vistas a possíveis
alterações e avisos.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO 042/2017
OBJETO: “Aquisição de mobiliários escolares constituídos de conjunto professor, conjunto aluno e
mesa para pessoa em cadeira de rodas referente a Secretaria de Educação conforme o Programa de
Ações Articuladas - PAR”, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I.

Razão Social
CNPJ Nº
Endereço:

Cidade:

Telefone:

Fax:

Pessoa para Contato:

E-mail:

Recebemos através do acesso á pagina da PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL, nesta data,
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local, ____ de _______________ de 2017.

___________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Claraval-MG e essa empresa, solicito de
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter Comissão Permanente de Licitação
pelo fax (34)3353-5200 ou pelo e-mail: licitação@claraval.mg.gov.br para eventuais comunicações aos
interessados,quando necessário.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Claraval-MG e/ou Pregoeiro da comunicação
de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Flavia Peixoto Cintra Faleiros
Pregoeira
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PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE CLARAVAL, pessoa jurídica de direito Público interno, inscrita no CNPJ sob o nº
17.894.056/0001-30, com sede à Praça Divino Espírito Santo, Nº 533, Centro, CLARAVAL-MG, CEP
37.997-000, através de seu Prefeito Municipal, Senhor Luiz Gonzaga Cintra, torna pública a abertura do
Processo licitatório nº 0357/2017, Pregão Presencial nº 042/2017, do tipo menor preço por item, regido
pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei Federal nº 8666/93, de 21/06/1993, Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006, e demais condições fixadas neste edital.
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O pregão será realizado em sessão pública, pela Pregoeira Flávia Peixoto Cintra Faleiros e Equipe de
Apoio composta pelos servidores públicos municipais, Débora Sena e Silva, Helio Borges de Freitas e
Maria Alves do Prado Amaral, designados pela Portaria nº 036 de 01 de fevereiro de 2017.
II – OBJETO
2.1 - “Aquisição de mobiliários escolares constituídos de conjunto professor, conjunto aluno e mesa
para pessoa em cadeira de rodas referente a Secretaria de Educação conforme o Programa de
Ações Articuladas - PAR”, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I.
III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. A participação na licitação importa total e irrestrita observância dos proponentes às condições deste
Edital que atenda aos dispositivos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 147/2014 sendo esta
destinada somente à Micro, Pequenas empresas e microempreendedores individuais.
3.2. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do fornecimento:
3.2.1. Empresas que não se enquadram na condição de ME, EPP ou MEI;
3.2.2. Empresas em estado de falência ou recuperação judicial, de concurso de credores, de dissolução ou
liquidação;
3.2.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela Prefeitura Municipal de Claraval, bem como
sofreram suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a dois anos;
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3.2.4. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Claraval, bem assim a empresa
da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;
3.2.5. Empresas com sócios ou proprietários em comum, que apresentarem propostas para o mesmo Item
a ser disputado, prejudicando a isonomia e a competitividade do certame.
3.3 – Todas as partes deste Edital são complementares entre si, de tal modo que qualquer detalhe que
mencione em uma delas considerar-se-á especificado e válido para todas as demais e, fazendo parte
integrante dele os anexos abaixo, independente de transcrição:
Anexo I – Carta de credenciamento
Anexo II – Termo de referência e Planilha de especificações;
Anexo III – Declaração dando ciência que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação previstos
no edital, conforme inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002,
Anexo IV –Modelo de Proposta Comercial;
Anexo V – Modelo de declaração conjunta de não ocorrência de fatos impeditivos à participação em
licitação e de cumprimento com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
Anexo VI – Declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Lei
Complementar 123/2006.
Anexo VII - Minuta de Contrato
3.4 – As empresas poderão participar do Pregão com um único representante, o qual deverá apresentar o
credenciamento específico para tanto no ato de abertura da reunião, que poderá seguir o modelo constante
no Anexo – I.
V – DO CREDENCIAMENTO E SESSÃO DO PREGÃO
5.1 – Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro e apresentar a
seguinte documentação:

a) Documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, com firma
reconhecida em cartório, de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, no qual sejam
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expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações com relação ao processo
licitatório, conforme modelo constante no Anexo I;
b) Cópia autenticada da cédula de identidade ou outro documento equivalente acompanhado do
original;
c) Cópia autenticada do estatuto ou contrato social e da última alteração, em vigor, juntamente com a
cópia autenticada dos documentos pessoais dos sócios.
d) Declaração dando ciência que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação previstos no
edital, conforme inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, conforme modelo constante no
Anexo III;
e) DECLARAÇÃO (Anexo VI), sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o
tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar;

Para fins de aplicação da Lei complementar nº 147/2014 que fomenta a participação de
microempresas e empresas de pequeno porte em licitações públicas através da concessão de
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 e
suas alterações, em especial quanto ao art. 3º, as empresas deverão apresentar sob pena de não
credenciamento e consequentemente ser impedida de participar do certame:
A comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), deverá ser realizada através de apresentação de comprovação de opção pelo simples nacional OU
de Declaração de enquadramento registrada na Junta Comercial Competente ou Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, ambas, com prazo de emissão não superiores à 90 (noventa)
dias.
As empresas declaradas como ME ou EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;
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A declaração do vencedor, acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação,
aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
A prorrogação do prazo deverá sempre ser concedida pela administração quando requerida pelo
licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente
justificado;
A não-regularização da documentação no prazo previsto de 5 (cinco) dias implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à
administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
5.2 – O credenciamento será feito através de instrumento público ou particular de mandato, com firma
reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de
preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
5.3 – O representante legal da licitante que não se credenciar perante o pregoeiro e equipe de apoio, ficará
impedido de participar da fase de lances verbais de negociação de preços e interpor recursos, enfim, de
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes relativos a este Pregão. Neste caso, a
licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e será mantido o seu preço apresentado na proposta
escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
5.4 – Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, momento em que não mais aceitará
novos proponentes para o certame.
5.5 – Depois de credenciados, os representantes das empresas licitantes entregarão ao pregoeiro os
envelopes de nº 01, contendo as propostas comerciais e os envelopes de nº 02, contendo a documentação
para habilitação.
VI – ENTREGA DOS ENVELOPES
6.1 – Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
6.1.1 – Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis,
devidamente fechados e rubricados no lacre, entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste
certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.
LOCAL: Praça Divino Espírito Santo, 533 Centro, na sede da Prefeitura Municipal.
DATA: 13/11/2017
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Para credenciamento: inicio às 09:00 horas.
Para realização do certame: após credenciamento
6.1.2 – Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL-MG
SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0357/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ENVELOPE N º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: ....................................................................

ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL-MG
SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESO LICITATÓRIO Nº 0357/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ENVELOPE N º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: ........................................................................
6.2 – A Prefeitura Municipal de Claraval não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial”
e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado no preâmbulo, no
local, data e horário definido neste edital.
6.3 – As propostas deverão ser assinadas ou rubricadas pelo representante legal da empresa participante
ou por pessoa credenciada especialmente para atuar nesta licitação, através de procuração específica ou
Carta de Credenciamento conforme modelo no Anexo I.
Observação: Na sessão pública, os representantes credenciados pelas empresas serão convidados a
rubricar os documentos recebidos, bem como a assinar a Ata da sessão.
VII – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
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7.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, através de
requerimento protocolizado e entregue na sede da recepção da Prefeitura, devidamente fundamentado.
7.2 – Caberá ao pregoeiro prestar esclarecimentos ou decidir sobre a petição impugnatória e formalizá-la,
por escrito, à requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do seu recebimento.
7.3 – Na hipótese do pedido de esclarecimentos implicar na necessidade de alterações no Edital a licitação
poderá ser adiada e publicada as cláusulas corretivas do Edital, designando nova data para realização do
certame.
7.4 – Na hipótese de impugnação do Edital a licitação será adiada, dando publicidade da decisão e, se for
o caso, será publicado o edital substituto.

VIII - PROPOSTA COMERCIAL (envelope nº 01)
8.1 - O envelope de nº 01 deverá conter obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, os seguintes
documentos que deverão ser apresentados em via única, dispostos na seguinte ordem:
8.1.1– A Proposta deverá ser impressa a partir do modelo constante do anexo IV – Modelo de Proposta
Comercial, assinada e rubricada em todas as suas páginas e complementos e a última datada e assinada
pelo representante legal da empresa, sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas e ressalvas, em
linguagem clara e objetiva, que não dificulte a exata compreensão do seu enunciado, sob pena de
desclassificação.
8.1.1.1– Deverá ser apresentada juntamente com a proposta as seguintes informações:
a) razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, meios de comunicação à distância;
b) identificação do processo licitatório PRC nº 0357/2017, PREG 042/2017;
c) data e assinatura do responsável pela proponente com indicação de nome e CPF;
d) o prazo de validade da proposta, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da realização
do certame.
e) Informação dos dados bancários da empresa (banco, agência, nº da conta), email e nome dos
responsáveis para fins de contatos futuros.
8.2 – O pregoeiro e sua equipe de apoio, com base no art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93, se reservam o
direito de, durante a análise das propostas, suspender a sessão e solicitar catálogos e afins, a todos os
licitantes, quando surgirem dúvidas, tendo em vista que é condição para validade da proposta e adequação
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da marca às especificações do objeto, na tentativa de coibir práticas escusas e evitar problemas quando da
entrega do objeto ao Município.
8.3 – No preço proposto por cada licitante já deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos
inerentes ao objeto ofertado, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou
obrigações decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita, combustível até
o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da
presente licitação, vedado qualquer ônus adicional.
8.4 - É proibido a empresa licitante colocar em sua proposta comercial mais de uma opção de valor.
8.5 – A apresentação da proposta implicará, por si só, no pleno conhecimento e atendimento às exigências
previstas neste Edital, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos termos da Lei Federal nº
10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, no que couber e demais normas complementares.
8.6 – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 8666/93, que
deverá ser comprovado pelo Contratado e aprovado pelo Contratante.
IX – CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
9.1 – Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, o Pregoeiro verificará a conformidade destas com os
requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em
desacordo.
9.2 – Dentre as propostas aceitas, o Pregoeiro classificará em primeiro lugar a de menor preço por item e
as demais que tenham apresentado valor em percentuais sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento) acima daquela de menor preço, para participarem dos lances verbais.
9.3– Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior,
o Pregoeiro classificará as melhores subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas
apresentadas.
X – LANCES VERBAIS
10.1 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes
das licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o
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preço superior àquele em até 10% (dez por cento) repetindo-se o procedimento para cada uma das
propostas classificadas, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, sendo
assegurado o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte conforme LC nº
123/06.
10.2 - Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
10.3 - Caso o licitante não queira ofertar lances, o mesmo será excluído da fase de lances verbais e será
mantido o valor da proposta ou de seu último lance para efeito da classificação final.
10.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
penalidades constantes nas Leis Federais 10.520/02 e 8666/93.
XI – JULGAMENTO
11.1 - O Critério de Julgamento será o de menor preço POR ITEM.
11.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro verificará a
conformidade das Propostas Comerciais com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a
todas as especificações e condições estabelecidas no mesmo e seus Anexos, examinará a aceitabilidade da
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, sendo desclassificadas aquelas que estiverem em
desacordo, decidindo motivadamente a respeito.
11.3 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado da contratação.
11.4 - Havendo apenas uma oferta e desde que a mesma atenda a todos os termos do edital e que seu
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
11.5 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido
um melhor preço.
11.6 - 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 habilitatórias.
11.7 – Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
11.8 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, pela ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente até a apuração de
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uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado
o objeto para o qual apresentou proposta.
11.9 - 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 Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos
licitantes.
11.10 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o
Pregoeiro devolverá, aos licitantes que tiverem suas propostas desclassificadas em todos os itens, os
envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
XII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02)
Neste envelope deverá conter sob pena de inabilitação todos os documentos solicitados abaixo, originais
ou em cópias devidamente autenticadas, apresentados em via única, conforme a seguir:

12.1-HABILITAÇÃO JURÍDICA
12.1.1.

Registro comercial, no caso de empresa individual;

12.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
12.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
12.1.4. 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.
12.1.5. O objeto constante do Contrato Social (e da Alteração Contratual, caso haja), deverá ser
compatível com a natureza do objeto da presente licitação, sob pena de inabilitação.
12.1.6 - Cópia de documentos pessoais do responsável pela empresa.

12.1.7. As empresas que apresentarem os documentos de Habilitação Jurídica na fase de
Credenciamento não necessitarão apresentá-los novamente.
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12.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
12.2.1. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), (Lei nº 8.036/90, Art. 27), expedido pela Caixa
Econômica Federal;
12.2.2. Certidão Unificada de Regularidade Fiscal de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União inclusive as contribuições sociais conforme portaria MF nº 358/2014;
12.2.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;
12.2.4. Comprovante de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
12.2.5. Comprovante de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
12.2.6. Comprovante de Inscrição e de Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ).

12.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
12.4.1. Certidão Negativa de Concordata/Falência, expedida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de recebimento dos envelopes;

12.4. DEMAIS DOCUMENTOS
12.4.1. Declaração conjunta de não ocorrência de fatos impeditivos à participação em licitação e de
cumprimento com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (conforme modelo anexo V);

12.4.2. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, cópias autenticadas ou
cópias à vista dos originais. A ausência ou irregularidade de qualquer um dos itens acima poderá ensejar a
inabilitação do proponente.
12.4.3. Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou quando não
declarada sua validade pelo emitente, expedido há 60 (sessenta) dias, no máximo, da data de recebimento
dos envelopes.
12.5 – Conforme a Lei Complementar nº 123 de 2006, as microempresas e empresas de pequeno porte
que apresentarem quaisquer restrições com relação às exigências de regularidade fiscal, no momento da
habilitação, declaradas vencedoras, terão o prazo de 05 (Cinco) dias úteis para apresentarem documentos
que comprovem a regularização da pendência.
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12.6- A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata,
ou revogar a licitação.
XIII – RECURSOS E CONTRARRAZÕES
13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer contra decisões do Pregoeiro, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo único
de 03 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte, para apresentação das razões de recurso.
13.1.1 - O Pregoeiro poderá no ato de interposição do recurso, exercer juízo de admissibilidade,
recebendo ou não o apelo, motivadamente.
13.1.2 – Os demais licitantes poderão 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.
13.1.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso.
13.2 – O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não
serem conhecidos:
13.2.1 – ser dirigido a Comissão Permanente de Licitação, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03
(três) dias úteis, conforme estabelecido no item 11.1 deste título.
13.2.2 – ser apresentado em uma via original, emitida por computador, em papel timbrado da empresa
contendo razão social, CNPJ, endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo
representante legal da empresa.
13.2.3 - Não serão aceitos os memoriais de recursos enviados por fax ou intempestivos.
13.3 – A Prefeitura Municipal não se responsabilizará por termos de recursos e contrarrazões endereçados
via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado acima.
13.4 – O recurso será apreciado pelo Pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior, que
decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.
13.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no órgão oficial do município e
comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.
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XIV – DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO
14.1 - Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante
vencedor, e encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
14.2- Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e determinará a contratação.
XV – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
15.1 - Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de validade da proposta.
XVI – DA ORDEM DE FORNECIMENTO
16.1 – Encerradas todas as etapas do procedimento licitatório, o representante legal da proposta
vencedora será convocado para receber a Ordem de Fornecimento (OF).
16.1.1- Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato do recebimento da OF, ou recuse-se a
assiná-los, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
16.2 – O representante legal da proposta vencedora deverá receber a OF através de correio eletrônico e
terá o prazo de 15 (quinze) dias para a entrega, contados do recebimento.
XVII – DA FISCALIZAÇÃO E DO PAGAMENTO
17.1- A Prefeitura Municipal de CLARAVAL-MG, através de representante, exercerá a fiscalização do
fornecimento e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será
encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
17.1.1 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de CLARAVAL-MG em
nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à
execução do objeto do fornecimento.
17.2 - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do mobiliário, juntamente
com a nota fiscal.
17.2.1 – A empresa licitante vencedora deverá manter atualizada a sua documentação no setor de cadastro
de licitações da Prefeitura Municipal de CLARAVAL-MG.
17.2.2 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias específicas
constantes no orçamento do exercício de 2017.
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020402 123611201 2.036 449052
020401 123651203 2.049 449052
XVIII – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 – De conformidade com o art. 81 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/02, ficará impedida de
licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo das
multas e demais cominações legais a licitante que, injustificadamente:
a) se recusar a receber a OF;
b) retardar total ou parcialmente a entrega do objeto;
c) se recusar a cumprir com a proposta a si adjudicada;
d) falhar ou fraudar a execução da OF;
e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
18.2 – Pela inexecução total ou parcial da OF, garantida a ampla defesa, a empresa fornecedora ficará
sujeita às seguintes sanções:
18.2.1 – advertência (art. 87, inciso I da Lei 8.666/93), que será aplicada sempre por escrito, notificando a
fornecedora sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e adoção das medidas para
correção;
18.2.2 – multa (art. 87, inciso II da Lei 8.666/93) aplicáveis quando do descumprimento contratual,
conforme percentuais a seguir:
a) 0,1% (zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor total da OF por dia de atraso na entrega do
bem, até o 30º (trigésimo) dia;
b) 2% (dois por cento) calculado sobre o valor da OF pelo fornecimento em desacordo ao exigido;
c) 30% (trinta por cento) calculado sobre o valor da OF, pelo atraso na disponibilização dos bens superior
a 30 (trinta) dias, com a possível rescisão da OF.
d) 30% (trinta por cento) calculado sobre o valor total da OF, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do fornecimento ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de
descumprimento contratual, quando a PREFEITURA, em face de menor gravidade do fato e mediante
motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
18.2.2.1- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pela PREFEITURA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser
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recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.
18.2.2.2 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 30% (trinta por cento) do
valor total da OF.
18.2.3 - suspensão temporária (art. 87, inciso III da Lei 8.666/93), de participar em licitações e
impedimentos de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos que poderá ser aplicada à
empresa licitante que:
a) for inidônea para contratar com a Administração;
b) prestar falsa declaração, documento ou cometer fraude fiscal;
c) prestar os serviços fora das especificações aqui determinadas;
d) retardar a execução do pregão;
e) solicitar cancelamento de item registrado.
18.2.4 - declaração de inidoneidade (art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93) para licitar e contratar com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja
promovida sua reabilitação.
18.2.5 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 30% (trinta por cento) do
valor total estimado da OF.
18.3- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com
a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.
XIX – DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - 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.
19.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos
Documentos de Habilitação apresentados na sessão.
19.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação 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, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente
da proposta.
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19.4 – A apresentação de proposta obriga a licitante declarada vencedora ao cumprimento das disposições
deste Edital e seus anexos.
19.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no artigo
65, parágrafo 1º e 2º, da Lei 8.666/93.
19.6 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.
19.7 - A presente licitação poderá ser revogada por motivos de interesse público, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado, sem que caiba às
licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art. 49 da Lei
8.666/93.
19.8 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.
19.9 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação
serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário das 8h:00min as 11h:00min e das 12h30min as 17h00min, de
segunda a sexta-feira, pelo telefone (34)3353-5200.

Claraval/MG, 24 de outubro de 2017.

Luiz Gonzaga Cintra
Prefeito Municipal
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ANEXO I – MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa)..........., CNPJ n.º ............., Inscrição Estadual nº ............., 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(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto à Prefeitura Municipal de CLARAVAL-MG (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 nº 042/2017, 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, e, em especial, para (se for o
caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura.

OBS: RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO.
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES
1- DO OBJETO: “Aquisição de mobiliários escolares constituídos de conjunto professor, conjunto
aluno e mesa para pessoa em cadeira de rodas referente a Secretaria de Educação conforme o
Programa de Ações Articuladas - PAR”

2- ESPECIFICAÇÕES:
CONJUNTO PROFESSOR CJP/01 – PADRÃO FNDE = 26 conjuntos
Preço máximo: R$261,25

Conjunto para professor, composto por uma mesa retangular e uma cadeira: mesa individual com tampo em mdp ou mdf,
revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em mdp e
mdf revestido nas duas faces em laminado melaminico BP montado sobre estrutura tubular de aço dimensões: altura da mesa
76cm. tampo da mesa retangular, medidas: 120cm x 60cm. características: tampo de mdp ou mdf, com espessura de 18 mm,
revestimento na face superior em laminado melaminico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor cinza, cantos arredondados conforme projeto padrão FNDE revestimento na face inferior em chapa de balanceamento
contra placa fenilica de 0,6mm, lixada em uma face aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
dimensões acabadas 650(largura) x 1200mm(comprimento) x 19,4mm(espessura), admitindo-se tolerância de ate +2mm de
comprimento x 19,4mm de espessura. Painel frontal em mdp ou mdf, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em
laminado melaminico de baixa pressão - BP, acabamento frost na cor cinza. Dimensões acabadas de 250mm de largura x
1117mm de comprimento x 18mm de espessura admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm
para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em pvc, (cloreto de polinivinila)com primer, acabamento texturizado na
cor cinza colocadas com adesivo "hot melting". Dimensões nominais de 22mm de largura x 3mm de espessura, com tolerância
de ate +/- 0,5mm para espessura. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura a seco, oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16(1,5mm); travessa superior
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c" com seco circular, diâmetro
de 31,75mm(1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, seco
circular, diâmetro de 38mm(1 1/2")em chapa 16(1,5mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem
cargas injetadas, na cor cinza, fixadas a estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida
epoxi/poliester eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. cadeira:
assento e encosto em polipropileno com polimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na
cor azul. alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo
no mínimo sete laminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal,
isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber
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revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressão 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado
na cor azul. revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm,da espécie eucalyptus grandys, com
acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de
9,7mm,maxima de 12mm. quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado
melaminico de alta pressão, 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor azul. Bordos com selador seguido
de verniz poliuretano. espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm.estrutura em tubo de aço
carbono, laminado a frio com costura. 20,7mm em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados a estrutura
através de rebites de "repuxo", 4,8mm, comprimento 12mm. fixação do assento em compensado moldado a estrutura através de
rebites de "repuxo" 4,8mm,comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites de
"repuxo", 4,8mm,comprimento 22mm, ponteiras e sapatas em polipropileno com polimero virgem e sem cargas, injetadas na
cor azul fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto padrão
fnde. nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero
identificador do polimero; o nome da empresa fabricante do componente injetado. nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em
po hibrida epoxi/polister, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor cinza.

CONJUNTO ALUNO/ CJA-06 – PADRÃO FNDE = 102 conjuntos
Preço máximo: R$199,65

Conjunto para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m. mesa com tampo em madeira aglomerada (mdp),espessura de 18mm,
revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza
cantos arredondados. Revestimento na face interior em chapa de balanceamento (contra-placa fenolica) de 0,6mm. Aplicação
de porcas garra, com rosca métrica m6 e comprimento 10mm. Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm(comprimento)
x 19,4mm (expessura) admitindo-se tolerância de ate 2mm para largura e comprimento e +/-0,6mm para espessura. Topos
encabeçados com fita de bordo em pvc (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor azul, colada com
adesivo "hotmelting". Dimensões nominais de 22mm(largura) x 3mm(espessura),com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confecciona dos em tubo de aço carbono laminado a frio com
costura, seccao oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono
laminado a frio com costura, curvado em formato de"c",com seco circular de 31,75mm(1 1/4") em chapa de 15mm;pes
confeccionados em tubo de aço carbono a frio, com costura, seco circular de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).porta-livros
em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou
recuperada, podendo chegar ate a 100%, injetado na cor cinza. As características funcionais dimensionais, de resistência e de
uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerância na
tonalidade da cor cinza, a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento confor projeto padrão FNDE.
no molde do porta-livros devem ser o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero;
datador de lotes indicando mês e ano, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo estrutura
através de porcas garra e parafusos c/ porca métrica m6 de 6mm, comprimento 47mm, cabeça panela ou oval. Fenda phillips.
Fixação do porta-livros travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", 4mm comprimento 10mm. Fixação das sapatas
(frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo de 4,8mm, comprimento 12mm. ponteiras e sapatas em polipropileno
com polimero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixada as estruturas através de encaixe. Dimensões, design e
acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de20
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reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mês e ano; e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência
a corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida
epoxi/polister, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Cadeira:
assento e encosto em polipropileno com polimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na
cor azul. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente,
contendo no mínimo sete laminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de
procedencia legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento
deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressão 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado na cor azul. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm,da espécie eucalyptus
grandys, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento
mínima de 9,7mm,maxima de 12mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces
de laminado melaminico de alta pressão, 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor azul. Bordos com
selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. Estrutura em
tubo de aço carbono, laminado a frio com costura. 20,7mm em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados a
estrutura através de rebites de "repuxo", 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado a estrutura
através de rebites de "repuxo" 4,8mm,comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado a estrutura através de
rebites de "repuxo", 4,8mm,comprimento 22mm, ponteiras e sapatas em polipropileno com polimero virgem e sem cargas,
injetadas na cor azul fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto
padrão FNDE. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o
numero identificador do polimero; o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas. pintura dos elementos metálicos em
tinta em pó hibrida epoxi/polister, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor
cinza.

MESA PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS - MA-02 – PADRÃO FNDE = 01 unidade
Preço máximo: R$143,37

Mesa para pessoa em cadeira de rodas com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados
conforme projeto padrão FNDE. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm.
Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm
(profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para
espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL
(ver referências), colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver condições de
fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o
usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento.
Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em
chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 21
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38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de
6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela,
fenda Phillips. A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve
considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida
a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado
de alta pressão. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm,
comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor
AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos
moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador
do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas
partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de
no mínimo 300 horas. O grau de enferrugamento deve ser de F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima
de 40 micrometros na cor CINZA.
CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 – PADRÃO FNDE = 101 conjuntos
Preço máximo: R$148,68

conjunto para alunos com altura entre 1,33m e 1,59. Mesa com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido
na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos
arredondados conforme modelo padrão FNDE. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa
fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Dimensões acabadas 600mm
(largura) x 450mm ( profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e
de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na
cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver condições de
fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o
usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento.
Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em
chapa 16 (1,5mm);
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em
chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50%
de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais,
dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima
reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade da cor CINZA, a critério da Comissão de Licitação. Dimensões, design e
acabamento conforme modelo padrão FNDE. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a
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identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas
garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com
tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos
parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca
garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada
entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites
de “repuxo”, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor VERMELHA (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das
ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero,
datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O
nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria
logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara
de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira: Assento e
encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERMELHA. Dimensões, design e
acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o
nome da empresa fabricante do componente injetado. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado
por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada,
oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e
design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado
melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido
de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento
em compensado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na
face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome do fabricante do componente. O
nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria
logomarca. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de
alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos revestidos com selador
seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em
compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de
verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente
grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites
de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de
rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e
acabamento conforme modelo padrão FNDE. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua
própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

Valor Total Estimado: R$ 42.316,85 (quarenta e dois mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e cinco
centavos).
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3- JUSTIFICATIVA:
A aquisição do mobiliário irá melhorar as condições de estudo dos alunos da rede municipal de ensino.
4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas as especificações e demais
condições estabelecidas neste Termo de Referência.

5- CONDIÇÕES GERAIS:
5.1 – O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega dos mobiliários, mediante
deposito bancário ou através de boleto bancário, após apresentação dos documentos fiscais devidos.
5.2 – Os recursos financeiros necessários à execução deste procedimento licitatório correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias:
020401 123651203 2.049 449052
020402 123611201 2.036 449052

6- FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA
6.1 – Prefeitura Municipal de CLARAVAL reserva o direito de não receber os bens com atraso ou em
desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo, podendo aplicar as sanções cabíveis.
7 – CONDIÇÕES GERAIS
7.1 – O setor de Compras emitirá ordem de fornecimento, a ser encaminhada à empresa contratada, que não
poderá ser modificada, sob pena de rescisão contratual e/ou aplicação das sanções cabíveis, inclusive multa.
7.2 – A partir do recebimento da ordem de fornecimento, a empresa tem até 15 (quinze) dias para entrega do
mobiliário na sede da Prefeitura Municipal ou local indicado pela administração dentro do município.
7.3 - A Prefeitura Municipal de CLARAVAL reserva, também, o direito de alterar quantitativos, sem que
isto implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93.
7.4 - A fornecedora se obriga a cumprir o prazo previsto ou outro que venha a ser fixado pela Prefeitura
Municipal de CLARAVAL, assim como a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação
aplicável e a favorecer e garantir a qualidade do objeto contratual, preservando a Prefeitura de qualquer
demanda ou reivindicação que seja de responsabilidade da contratada.
7.5 – Não será permitida a subcontratação.
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8 – PAGAMENTO
8.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, pela
Tesouraria da Prefeitura Municipal de CLARAVAL, após a comprovação da entrega do mobiliário nas
condições exigidas, mediante atestação do secretário e apresentação dos documentos fiscais devidos.
8.2. A nota fiscal /recibo será emitida pelo FORNECEDOR em inteira conformidade com as exigências
legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções
tributárias e/ou previdenciárias.
8.3.

O secretário, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la ao

FORNECEDOR para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para
pagamento será contado somente a partir da reapresentação/substituição do documento, desde que
devidamente sanado o vício.
8.4. Os pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de CLARAVAL serão efetuados por meio de
depósito em conta bancária a ser informada pelo FORNECEDOR.
8.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por
parte do FORNECEDOR, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à documentação exigida para a
liberação dos pagamentos, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária,
compensação financeira ou interrupção na execução do objeto.
8.6. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, o FORNECEDOR dará a Prefeitura
Municipal de CLARAVAL plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos
fornecimentos nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou
forma.

9 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1- De conformidade com o art. 81 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/02 a FORNECEDORA ficará
impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até dois anos, sem
prejuízo das multas e demais cominações legais se, injustificadamente:
a) se recusar a receber a OF;
b) retardar total ou parcialmente a entrega do material;
c) deixar de manter atualizadas suas condições de habilitação;
d) se recusar a cumprir com a proposta a si adjudicada;
e) falhar ou fraudar a execução da OF;
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f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
9.1.2 – Pela inexecução total ou parcial desta Ata, garantida a ampla defesa, a empresa fornecedora ficará
sujeita às seguintes sanções:
9.1.2.1 – advertência (art. 87, inciso I da Lei 8.666/93), que será aplicada sempre por escrito, notificando
a fornecedora sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e adoção das medidas para
correção;
9.1.2.2– multa (art. 87, inciso II da Lei 8.666/93) aplicáveis quando do descumprimento contratual,
conforme percentuais a seguir:
a) 0,1% (zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor total da OF, por dia de atraso no
fornecimento do Bem, até o 30º (trigésimo) dia;
b) 2% (dois por cento) calculado sobre o valor da OF pelo fornecimento em desacordo ao
exigido;
b) 30% (trinta por cento) calculado sobre o valor total da OF, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do fornecimento ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais
casos de descumprimento contratual, quando a PREFEITURA, em face de menor gravidade do
c) fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser
aplicada.
9.1.2.2.1- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pela PREFEITURA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser
recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.
9.1.2.2.2- O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (trinta por cento) do
valor total da OF.
9.1.2.3 - suspensão temporária (art. 87, inciso III da Lei 8.666/93), de participar em licitações e
impedimentos de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos que poderá ser aplicada à
empresa licitante que:
a) for inidônea para contratar com a Administração;
b) prestar falsa declaração, documento ou cometer fraude fiscal;
c) prestar os serviços em desacordo com o objeto licitado;
d) retardar a execução do pregão;
9.1.2.4 - declaração de inidoneidade (art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93) para licitar e contratar com a
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja
promovida sua reabilitação.
9.1.2.5 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 30% (trinta por cento) do
valor total estimado da OF.
9.1.3- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com
a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.
9.1.4- O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos devidos a Fornecedora.

Luiz Gonzaga Cintra
Prefeito Municipal

Lúcia Gomes de Freitas
Secretaria de Educação
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa............................., com sede à ............................., devidamente inscrita no CNPJ n.º
........................... e Inscrição Estadual nº ....................., declara de acordo com Inciso VII do art. 4º da Lei
nº 10.520/2002, que tem pleno conhecimento de todo o conteúdo deste edital, cumpre, concorda e atende
a todos os requisitos e exigências do mesmo.

Local e Data

(a): ______________________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante
(responsável pela empresa)
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ANEXO IV – MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
À Prefeitura Municipal de Claraval/MG
Processo Licitatório nº 0357/2017
Pregão nº 042/2017

1- DO OBJETO:
“Aquisição de mobiliários escolares constituídos de conjunto professor, conjunto aluno e mesa para
pessoa em cadeira de rodas referente a Secretaria de Educação conforme o Programa de Ações
Articuladas - PAR”

2- ESPECIFICAÇÕES:
ITEM

QUAN.

UND.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA
/MODELO

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

Valor total da proposta R$ ..........................................................................
Validade da Proposta: 90 dias

Local e Data

(a): ______________________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante
(responsável pela empresa)
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

DECLARAÇÃO

A empresa............................., com sede à ............................., devidamente inscrita no CNPJ n.º
........................... e Inscrição Estadual nº ....................., declara, sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declara que cumpre ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal
(Declaração Amiga da Criança).

Declara que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal.

Local e Data

(a): ______________________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante
(responsável pela empresa)
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE
DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP)

DECLARAÇÃO

A empresa (Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, Inscrição Estadual nº ................, com sede (Endereço
Completo) através de seu representante legal DECLARA para todos os fins de direito, especificamente
para participação de licitação na modalidade de Pregão, que está sob o regime de microempresa ou
empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006.

(Local e Data), _________________, ______ de _________________ de ______.

Representante legal da empresa
(Nome completo, número da RG e assinatura)
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO
REFERÊNCIA: PRC 0357/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
CONTRATO Nº ____/2017

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS
1.1-

DO CONTRATANTE

1.1.1- O MUNICÍPIO DE CLARAVAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº
17.894.056/0001-30, com sede na Praça Divino Espírito Santo, 533, bairro Centro em Claraval/MG, neste
ato representada pelo Prefeito Municipal, o senhor Luiz Gonzaga Cintra, brasileiro, casado, residente e
domiciliado no sítio São Geraldo, s/n, bairro Agudos, neste município, portador da cédula de identidade
RG nº 15.772.694-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e do CPF/MF nº
624.490.288-20, nesta cidade de CLARAVAL – MG.

1.2 - DA CONTRATADA..............................................................................................................................
CLÁUSULA II – DO OBJETO
2.1 – Este contrato tem como objeto a “Aquisição de mobiliários escolares constituídos de conjunto
professor, conjunto aluno e mesa para pessoa em cadeira de rodas referente a Secretaria de
Educação conforme o Programa de Ações Articuladas - PAR” e especificações constantes do Termo
de Referência – Anexo I.
Parágrafo único: Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência e a
Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do Processo Licitatório nº
357/2017, Pregão nº 042/2017.
CLÁUSULA III – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
3.1 – O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos
bens fornecidos, serão realizados pelo secretário de Administração que atestará o efetivo fornecimento em
condições especificadas, o que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações
contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.
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3.1.1 – A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste
Contrato pela Prefeitura, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo
secretário.
3.1.2 – A Prefeitura não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não
autorizadas, salvo nas hipóteses previstas expressamente neste Contrato.
3.1.3 – O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a
responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste
Contrato.
CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS
4.1 – Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº
8.666/93.
4.2 – Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado,
cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com
terceiros, sem autorização prévia da PREFEITURA, por escrito, sob pena de aplicação de sanção,
inclusive rescisão contratual.
4.3 - Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA, em
operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de
sanção, inclusive rescisão contratual.
4.4 - Operações de reorganização empresarial tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser
comunicadas à PREFEITURA e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras
disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato.
4.5 – A PREFEITURA e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de
cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios
estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no
mercado em geral.
4.6 – A PREFEITURA reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração
dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
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4.7 – A PREFEITURA reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto em desacordo
com o previsto neste Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao
seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93,
assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções
previstas neste instrumento.
4.8 - Qualquer tolerância por parte da PREFEITURA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora
assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação,
transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo a
PREFEITURA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
4.9 - Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre
a PREFEITURA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas
para a execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e
encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na
legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.
4.10 - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume
inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, a
PREFEITURA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste
Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se a PREFEITURA o direito de regresso na
hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
4.11 - A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e
documentos fornecidos pela PREFEITURA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo
vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do presente Contrato e mesmo após o
seu término.
4.12 - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados
pela PREFEITURA na execução do objeto deste Contrato serão de exclusiva propriedade da
PREFEITURA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim,
senão com a prévia e expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e
criminal, nos termos da legislação pátria vigente.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
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5.1 -A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado à PREFEITURA, seus
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser
excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela PREFEITURA,
obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais
penalidades previstas no presente Contrato.
§1º - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou
prejuízo que venha a ser suportado pela PREFEITURA, decorrentes do não cumprimento, ou do
cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por
força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela
PREFEITURA a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais,
honorários advocatícios e outros.
§2º - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações
definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao
conhecimento da PREFEITURA, este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as
providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar a
PREFEITURA a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial
que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As providências administrativas
ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das responsabilidades assumidas perante a
PREFEITURA, nos termos desta cláusula.
§3º - Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da PREFEITURA, nos termos
desta cláusula, deverão ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que
ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento a PREFEITURA, mediante a adoção das seguintes
providências:
a) dedução de créditos da CONTRATADA;
b) medida judicial apropriada, a critério da PREFEITURA.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DO PRODUTO
São condições de execução deste Contrato:
6.1-A CONTRATADA deverá entregar o bem de acordo com as exigências editalícias, respeitadas as
normas legais e técnicas a ele pertinente.
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6.2 – O recebimento definitivo do bem somente será efetivado quando a nota fiscal conferida for
devidamente assinada e entregue no setor de compras.
6.3

– O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação do responsável pelo

recebimento do material.
6.5 – Prefeitura Municipal de CLARAVAL reserva o direito de não receber o material com atraso ou em
desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo, podendo aplicar as sanções cabíveis.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 - A CONTRATADA obriga-se a:
a) observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a
indicada no preâmbulo do presente Contrato, bem como as suas cláusulas, preservando a PREFEITURA
de qualquer demanda ou reivindicação que seja de responsabilidade da CONTRATADA;
b) manter, durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente,
qualquer alteração que possa comprometer esta contratação, bem como substituir os documentos com
prazo de validade expirado;
c) indicar, imediatamente após a assinatura deste Contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto
com plenos poderes para representá-la, administrativa e judicialmente, assim como decidir acerca de
questões relativas aos fornecimentos do objeto por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente
eficaz;
d) fornecer à PREFEITURA o nome do Preposto, endereço, números de telefone, fax, e-mail ou outros
meios de comunicação igualmente eficazes;
e) dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste Contrato, durante toda a
sua vigência, a pedido da PREFEITURA;
f) obedecer, no fornecimento do produto, os horários previamente estipulados pela PREFEITURA, sob
pena de aplicação das sanções cabíveis;
g) cumprir os prazos previstos neste Contrato e outros que venham a ser fixados pela PREFEITURA,
principalmente aqueles referentes à entrega do produtos;
h) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem
qualquer tipo de vício ou imperfeição ou não se adequarem às especificações constantes deste Contrato,
sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;
36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL – CNPJ: 17.894.056/0001-30
Praça Divino Espírito Santo, 533 – Centro
CEP 37.997-000 – CLARAVAL/MG – PABX: (34) 3353-5200 Ramal 208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL/MG
Secretaria de Administração – Departamento de Licitação
e-mail: licitacao@claraval.mg.gov.br

i) assumir todas as despesas com combustíveis, óleos lubrificantes e demais custos referentes ao
transporte.
j) disponibilizar toda a mão de obra, material e veículos necessários à perfeita execução do objeto
contratual;
k) providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela PREFEITURA com respeito à
execução deste Contrato.
7.2 – A PREFEITURA obriga-se a:
a) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto contratual,
fixando-lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la;
b) assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de
entrega dos produtos;
c) atestar a entrega dos produtos por meio da secretaria correspondente;
d) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução deste Contrato;
e) providenciar a publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser
firmados.
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1 – A PREFEITURA pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao fornecimento dos itens, da
seguinte forma: 30 (trinta) dias após a entrega do mobiliário, após emissão dos documentos fiscais
devidos .
8.1.1 – O valor total deste Contrato é de R$ ............. (.........................)
8.1.2 – Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante o efetivo fornecimento do
mobiliário nas condições especificadas neste Contrato, que será atestada pela secretaria.
8.1.3 – Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria Municipal mediante depósito bancário na conta da
empresa contratada, por processo legal, de acordo com o estabelecido na cláusula 8.1 acompanhada das
certidões negativas de débitos para com o INSS e FGTS.
8.1.4 - A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das
retenções tributárias e/ou previdenciárias.
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8.1.5 - O setor de Licitação e a Controladoria Municipal, identificando qualquer divergência na nota
fiscal/fatura, mormente no que tange aos valores dos serviços prestados, deverá devolvê-la à
CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no item
8.1.3 acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente
sanado o vício.
8.1.6- 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 contratual.
8.1.7 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará a
PREFEITURA plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos serviços s e quantidades
nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações orçamentárias:
020401 123651203 2.049 449052
020402 123611201 2.036 449052
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
10.1 - Este Contrato vigorará pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato, podendo ser encerrado em prazo
inferior, desde que o objeto tenha sido entregue e quitado integralmente, o que deverá ser atestado pelo
setor de Licitação da PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
11.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que
haja interesse da PREFEITURA, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1- O presente Contrato poderá ser rescindido:
a)-Por ato unilateral e escrito da PREFEITURA, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII
do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
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b)-Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
c)-Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº
8.666/93.
§1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
§2º - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou
restituição por parte da CONTRATADA, a PREFEITURA responderá pelo preço estipulado, devido em
face dos serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
13.1 - A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa,
ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na
execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com o Município e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de
Fornecedores da PREFEITURA, pelo prazo de 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Contrato e demais cominações legais.
§1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento
contratual:
d) 0,1% (zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor total da OF, por dia de atraso no
fornecimento do Bem, até o 30º (trigésimo) dia;
b) 2% (dois por cento) calculado sobre o valor da OF pelo fornecimento em desacordo ao
exigido;
e) 30% (trinta por cento) calculado sobre o valor total da OF, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do fornecimento ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais
casos de descumprimento contratual, quando a PREFEITURA, em face de menor gravidade do
fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser
aplicada.
§2º - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos
devidos pela PREFEITURA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela
CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contas da aplicação da sanção.
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§3º - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES
14.1 - Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela PREFEITURA à
CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza,
para efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas
características qualquer obrigação definida neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA
e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pela PREFEITURA.
§1º - Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade da
CONTRATADA, a PREFEITURA poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais
créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA, bem como
interpor medida judicial cabível.
§2º - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu
pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas
ou prejuízos causados a PREFEITURA por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
15.1-Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório em questão, que lhe deu
causa, exigindo-se, para a sua execução, rigorosa obediência ao instrumento convocatório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1-O extrato deste Contrato será publicado no Órgão Oficial Municipal conforme determinação legal.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1-As partes elegem o foro da Comarca de Ibiraci-MG, para dirimir eventuais conflitos de interesses
decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro,
por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual
teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

CLARAVAL, _____ de _________________ de 2017.

________________________________
Luiz Gonzaga Cintra

___________________________________
Responsável pela CONTRATADA

Prefeito Municipal

Testemunhas:
1)-

PARECER JURÍDICO
Este documento encontra-se em condições
legais de ser firmado pelas partes.

2)Jose Azael Tambine Pinto
OAB/MG 64.344
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