PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS
Rua Antônio Moreira Barros, 101 – Centro – Minas Gerais
E-MAIL: licitacao@teixeiras.mg.gov.br
CEP: 36.580-000

PROCESSO Nº 019/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017
DIA:
HORA:
LOCAL:
ENDEREÇO:
INFORMAÇÕES:

06/04/2017
14:00
Sala da Comissão de Licitação.
Rua Antônio Moreira Barros, 101
Telefone: (31) 3895 – 1066 E-mail: licitação@teixeiras.mg.gov.br

A Prefeitura de Teixeiras, através do Pregoeiro Eliane Aparecida Medina, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicado com obediência ao
disposto na Lei n. 10.520/02, de 18.07.02 e no Decreto n. 3.555/00, de 08.08.00 e,
subsidiariamente, nas Leis n. 8.078/90, n. 8.666/93, n. 9.784/99, suas alterações e demais
legislação complementar, fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, destinada à contratação do objeto de que trata o Anexo I do presente
Edital.
1. DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de material de limpeza, higiene e utensílios
de copa e cozinha, de acordo com as especificações constantes do Anexo I.
1.2 Constituem os Anexos do presente edital:
a) Anexo I
: Proposta Padronizada;
b) Anexo II
: Modelo de Declaração de Fato Impeditivo
c) Anexo III
: Modelo de Declaração ref. Art. 7º, XXXIII, CF/88;
d) Anexo IV
: Modelo de Carta de Representação;
e) Anexo V
: Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa;
e) Anexo VI
: Minuta de Contrato
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1
–
02 06 02 – 12 361 007 2.0043 – 3390 30
2.2
–
02 06 03 – 12 361 007 2.0050 – 3390 30
2.3
–
02 06 04 – 12 361 007 2.0061 – 3390 30
2.4
–
02 06 03 – 12 365 009 2.0054 – 3390 30
2.5
–
02 06 03 – 12 365 009 2.0056 – 3390 30
2.6
–
02 02 01 – 04.122.000 2.0010 – 3390 30
2.7
–
02 08 03 – 13.392.000 6.0098 – 3390 30
2.8
–
02 07 02 – 10.301.018.2.0071 – 3390 30
2.9
–
02 08 02 – 27.812.027.2.0091 – 3390 30
2.10 –
02 07 02 – 10.302.021.2.0079 – 3390 30
2.11 –
02 11 01 – 08.244.004.2.0141 – 3390 30
2.12 –
02 10 03 – 08.243.003.2.0124 – 3390 30
2.13 –
02 07 02 – 10.301.016.2.0070 – 3390 30
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar da presente licitação empresas do ramo do objeto da licitação, que no dia,
hora e local designados para a realização do Pregão se fizerem representar na forma do Item 4
deste Edital.
3.2 Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em uma
ou mais das seguintes situações:
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a)
b)
c)
d)

Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
Estrangeiras que não funcionem no país;
Que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham
sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 Antes da abertura dos envelopes de propostas ocorrerá a fase de credenciamento, onde serão
vistos e identificados os representantes das licitantes.
4.1.1. Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste Edital, não
serão mais aceitos novos participantes no certame.
4.2. Somente poderão participar da fase de lances verbais desta licitação empresas que
atendendo as condições estabelecidas no item 3, no dia, hora e local da realização do Pregão se
fizerem representar por pessoa com poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar
preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos,
enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão comprovados
tais poderes da seguinte forma:
a) Se titular, diretor, sócio ou gerente: através de cópia autenticada do estatuto ou contrato
social, ou instrumento específico que lhe confira poderes para tanto, cópia autenticada da
carteira de identidade ou outro documento equivalente, Declaração de Inexistência de Fato
Impeditivo da Habilitação, Declaração de Não Empregar Menor, Declaração que a empresa se
enquadra na condição de ME ou EPP.
b) Se por outra pessoa: mediante apresentação de instrumento público ou particular de mandato
(procuração) (com firma reconhecida), com poderes para formular ofertas e lances de preço e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive
renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, devendo igualmente apresentar cópia
autenticada do estatuto ou contrato social, cópia autenticada da carteira de identidade do sócio
administrador e do procurador ou outro documento equivalente, Declaração de Inexistência de
Fato Impeditivo da Habilitação, Declaração de Não Empregar Menor, Declaração que a empresa
se enquadra na condição de ME ou EPP.

4.3. Os documentos referidos nas alíneas “a” e “b” do item 4.2, deverão ser apresentados em
separado dos envelopes referidos no item 5, durante o ato específico para o credenciamento e/ou
representação, e em forma de cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais, estes para fins
de conferência, sendo que as primeiras farão, posteriormente, parte dos autos.
4.4. O representante da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante
durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” ou “Documentação” relativos a
este Pregão.
4.4.1 Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido, porém, o
seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do
menor preço.
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5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
5.1 A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverão ser
apresentados no dia, hora e local designados para a realização do Pregão, quando assim
solicitados pelo Pregoeiro, acondicionados em envelopes separados e lacrados, identificados com
os seguintes elementos:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE
PREÇOS
PREGÃO Nº 000/2017
Data e hora da abertura.
Razão Social e CNPJ.
Endereço completo do licitante.
6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO Nº 000/2017
Data e hora da abertura.
Razão Social e CNPJ.
Endereço completo do licitante.

6.1 A proposta de preços será apresentada com assinatura do proponente e sem rasuras,
emendas ou entrelinhas e, ainda, com as seguintes informações:
a) Fazer menção ao número deste Pregão e conter a razão social da licitante, o CNPJ,
número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail, e o respectivo endereço com
CEP.
b) Marca e descrição completa do(s) objeto(s) ofertado(s).
c) Preço(s) unitário(s) e total(is) proposto(s) para o(s) objeto(s) ofertado(s), expressos em
reais, junto aos quais considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes
sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, encargos de qualquer natureza etc.).
d) Prazo de entrega não superior a 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da
Ordem de Compra.
e) Prazo de AS da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos. As propostas que
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.
IMPORTANTE:
6.2 Nos valores que forem propostos serão consideradas as seguintes regras:
a) Discrepância entre o valor unitário e o global, vale apenas o primeiro.
6.4 Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de:
a) Soma e/ou multiplicação;
7. DO JULGAMENTO
7.1 No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, obedecendo as
condições e especificações estabelecidas neste Edital, apresentar o “MENOR PREÇO POR
ITEM”.
7.2 No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a fase de
oferta de lances verbais, a classificação será obtida mediante sorteio realizado no próprio ato,
vedado qualquer outro tipo de procedimento.
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8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
8.1 A habilitação das licitantes está condicionada, à constatação de que no ato da abertura dos
respectivos envelopes apresentem situação de regularidade quanto aos seguintes documentos:
8.1.1 - Certidão Negativa de Débito perante a Fazenda Federal, RFB e PGFN, conforme portaria
conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014 (Certidão CONJUNTA emitida pela Procuradoria da Fazenda
Federal);
8.1.2 - Certidão Regularidade de Situação do Fundo de Garantia Tempo Serviço (FGTS);
8.1.3 - Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal;
8.1.4 – Certidão Negativa de Débito Estadual
8.1.5 - Contrato Social e última alteração/ estatuto/declaração de firma individual
8.1.6 - Cédula de identidade e CPF do sócio administrador;
8.1.7 - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
8.1.8 – Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida em no máximo de 60 (sessenta) dias
da apresentação da proposta;
8.1.9 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
8.1.10 – Alvará de Localização e Funcionamento;
8.2 Serão inabilitadas as licitantes que, mesmo não contempladas por uma ou mais das hipóteses
previstas no item 3.2 do edital, se encontrarem na seguinte situação:
a) não atenderem às condições deste edital;
8.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou
publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação dos documentos pela administração
municipal será feita até as 11:00 horas do dia 06 de Abril de 2017.
9. DA SESSÃO DO PREGÃO
9.1 A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os
documentos para habilitação será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste
Edital, sendo recomendável a presença dos participantes com 20 (vinte) minutos de antecedência
em relação ao horário previsto para a sua abertura.
9.1.1 Declarada aberta a sessão, serão convidados os representantes das empresas que se
fizerem presentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao
credenciamento e/ou representação, na forma do item 4 do edital, os quais poderão ser vistos e
conferidos por todos os participantes e, necessariamente, rubricados.
9.1.2 Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, devendo tais
empresas efetuar a entrega dos envelopes com as propostas de preços e de documentos para
habilitação, apresentados na forma do item 5.
9.1.3 Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, escolha daquela que apresentar o
MENOR PREÇO POR ITEM, classificação daquelas cuja variação situar-se no limite de até 10%
(dez por cento) acima do menor preço total do item ou, em não havendo pelo menos 3 (três)
propostas naquelas condições, escolha de tantas quantas forem necessárias, na ordem crescente
do preço ofertado, para alcançar o número mínimo de 3 (três) participantes, exceto se igual ou
maior número de licitantes não estiver participando do certame (incisos VI e VII do artigo 11 do
Decreto n. 3.555/00).
9.1.4 Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do Edital,
procedendo-se a desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de forma
a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais.
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9.1.5 Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de forma
sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior
preço, observando o seguinte:
9.1.5.1 As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, tendo
como tempo máximo o período de 05 (cinco) minutos para a conclusão dos lances verbais de cada
item. A critério do Pregoeiro, o referido período poderá ser prorrogado.
9.1.5.2 O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor preço, e a partir
de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou precedente, conforme o caso.
9.1.5.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, implicará na
exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, todavia, o último preço por ele
apresentado para efeito da classificação final das propostas.
9.1.5.5 A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis.
9.1.6 Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo
critério de menor preço, sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à aceitabilidade do
valor apresentado por aquela classificada em primeiro lugar.
9.1.7 Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao seu
proponente será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante abertura do
respectivo envelope de documentação, na forma do item 8 deste Edital.
9.1.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do Pregão.
9.1.9 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias,
serão examinadas as ofertas subseqüentes, inclusive quanto a sua aceitabilidade, por ordem de
classificação, até a apuração de uma que atenda a todas as exigências editalícias, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o correspondente objeto.
9.1.10 Caso ocorram as hipóteses dos subitens 9.1.7 e 9.1.8, ou de não haver oferta de lances
verbais, ou mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão do pregoeiro, em
qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda será lícito ao pregoeiro negociar
diretamente com o proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado.
9.1.11 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo Pregoeiro, Comissão de
Apoio e licitantes presentes, na qual serão registrados todos os fatos relevantes da sessão,
inclusive quanto ao previsto no item 11.1.
9.1.11.1. A adjudicação do objeto obedecerá a estrita ordem de classificação.
IMPORTANTE:
9.1.11.2 Para fins de definição dos novos valores unitários de cada item do(s) respectivo(s) itens,
será(ão) aplicado(s) o(s) desconto(s) percentual(ais) resultante da redução dos preços.
10. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
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10.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer conforme art. 41
§ 1º da 8.666/93, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende
viciarem o mesmo.
10.1.1 Caberá à Assessoria Jurídica decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a
impugnação interposta.
10.1.2 Se procedente e acolhida a impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data
será designada para a realização do certame.
11. DOS RECURSOS
11.1 A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao
final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, momento a partir do
qual será concedido ao interessado o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar as contra-razões, em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
11.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento
da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, devendo o
Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora.
11.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Assessor Jurídico do município, e observarão:
a) quanto à sua interposição, o prazo de 3 (três) dias, a contar da manifestação de sua intenção
de recorrer, registrada em ata;
b) a forma escrita, com a assinatura do licitante ou seu representante legal;
c) a legitimidade e o interesse recursais;
d) a fundamentação.
12. DO RECEBIMENTO
12.1. Os materiais serão recebidos provisoriamente para posterior verificação da conformidade
com o exigido no Edital.
12.2. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento provisório.
12.3. Verificando-se defeitos nos materiais, a empresa será notificada para saná-los ou efetuar a
troca devida, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ficando nesse período interrompido a
contagem do prazo para recebimento definitivo.
13. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
13.1 O objeto deverá ser entregue de forma parcelada conforme a necessidade do Município na
Secretaria Municipal de Educação, Rua Antônio Moreira Barros, 101 – Teixeiras/MG.
13.2 O prazo de entrega deverá ser de até 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de
compra.
14. DAS PENALIDADES
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14.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades,
previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, na Lei n. 10.520/02 e Decreto n. 3.555/00:
14.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, que não resulte prejuízo para
a Prefeitura;
14.1.2 Multa, prevista na forma do item 13.2, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou
sem prejuízo para o serviço;
14.1.3 Suspensão por, no mínimo, 1 (um) e, no máximo, 5 (cinco) anos do direito de licitar ou
contratar com a Administração, nas hipóteses e nos termos da Lei n. 10.520/02 e artigo 14 do
Decreto n. 3.555/00;
14.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do
art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/93.
14.2 Caso a licitante declarada vencedora se recuse a receber/retirar a Nota de Empenho, será
aplicada-lhe a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, exceto se a causa for
decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e acatada pela
Administração.
14.3 Expirado o prazo proposto para a entrega dos produtos, sem que a contratada o cumpra,
iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 0,33 % (zero vírgula trinta e três
por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho.
14.3.1 A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 10 % (dez por cento), o que não
impede, a critério da administração da Prefeitura, a aplicação das demais sanções a que se refere
o item 13.1.
14.4 A multa referida no item 14.2 será cobrada administrativamente, enquanto que aquelas
referidas nos itens 14.3 e 14.3.1 serão cobradas por compensação financeira dos créditos que a
contratada tiver a receber e não impedem, em razão da extensão da falta cometida, a aplicação
das demais sanções previstas no item 13.1 e seus subitens.
14.5 Contra os atos de aplicação das penalidades previstas neste título também cabem recursos, a
serem interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato, observando, no
que couber, as regras do item 14.1 do presente Edital.
15. DO PAGAMENTO
15.1 ENTREGUES E ACEITOS OS PRODUTOS OBJETO DESTE EDITAL, DE ACORDO COM A
PROPOSTA VENCEDORA, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APOS
APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA, EM CONSONÂNCIA COM A “NOTA DE
EMPENHO.
15.2. A Prefeitura Municipal de Teixeiras reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato
da atestação, o item fornecido não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita
(Anexo I do edital).
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15.3. A Prefeitura Municipal de Teixeiras poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste
Pregão.
15.4. O pagamento devido será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e
mediante apresentação da nota fiscal de venda.
15.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços das licitantes, ou
de atualização monetária por atraso de pagamento.
15.6 Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é obrigatório que a contratada faça constar, número do
Processo e número do pregão.
15.7 Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto
contratado, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto que,
mediante autorização da Administração, for recebido parcialmente.
16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 O CNPJ da Prefeitura de Teixeiras é 18.134.056/0001-02.
16.2 O Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
16.3 A simples participação na licitação implicará no conhecimento e aceitação tácita das
condições estabelecidas neste Edital.
16.4 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 65
da Lei n. 8.666/93.
16.5 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
16.6 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto n.
3.555/2000.
16.7 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital.
16.8 Quaisquer esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto da presente
licitação poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro e à Comissão de Apoio, na sala da Licitação, pelo
telefone/fax (31) 3895 - 1066, em dias úteis, no período das 08:00 às 11:00 horas e 12 as 16:00
horas.
Prefeitura de Teixeiras/MG, 22 de Março de 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS
Rua Antônio Moreira Barros, 101 – Centro – Minas Gerais
E-MAIL: licitacao@teixeiras.mg.gov.br
CEP: 36.580-000

ANEXO I
PROPOSTA PADRONIZADA
(Este formulário deverá ser transcrito em impresso da empresa, devendo ser datilografado ou
impresso em computador)
Local e data, ................ de ................................ de 2017.
Processo n.º 019/2017 – Pregão Presencial n.º 009/2017 - Tipo "Menor Preço Por Item"
Recebimento dos envelopes de documentação e da Proposta até o dia 06/04/2017, até às 14:00 horas.
A empresa.............., inscrita no CNPJ n.º............, estabelecida na Rua/Av................................, n.º em
........................../MG,
CEP:
...........................,
telefone:
...........................................,
E-mail
.............................., pela presente propõe os preços e condições a seguir e fornecimento de acordo com
as exigências do Edital respectivo:
ITEM

QUANT.

UNID.

1.

707

Cx.

2.

90

Cx.

3.

68

Cx.

4.

50

Unid.

5.

156

Unid.

DESCRIÇÃO

MARCA

UNIT.

TOTAL

Água sanitária, alvejante e desinfetante de 1ª
qualidade, com no mínimo 2% de teor de
Cloro Ativo – Composição: sódio, e água
q.s.p., cloro ativo de 2,00 a 2,5%
P/P.Embalagem plástica lacrada, com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, químico responsável, indicações e
precauções
de
uso,
composição
e
informação, data de fabricação, prazo de
validade e registro no MS.Prazo de validade
mínimo de 1 (um) ano a partir da data de
entrega.Caixa com 12 unidades de 1 litro.
Álcool 92,8° - INPM, Etílico – hidratado.
Prazo de validade mínimo de 11 (um) ano a
partir da data de entrega. Caixa com 12
unidades de um litro.
Álcool em gel, com ação bactericida. – caixa
com 12 unidades de 500 grs.
Álcool Etílico em gel, anti-séptico, hidratado
70%, embalagem de 440ml, com 3 tipos de
hidratantes, bico dosador (válvula Pump),
com dados de identificação do produto, data
de fabricação e prazo de validade, número
do lote, registro no MS, em embalagem
certificada. Destinado a assepsia das mãos.
Álcool Etílico 70%, líquido hidratado para
desinfecção de superfície, inflamável 70 GL,
acondicionado em frasco de 1litro, contendo
em seu rótulo nº registro no MS, dados do
fabricante, nome do responsável técnico, nº
lote e validade do produto. Prazo de validade
mínimo de 1 (um) ano a partir da data de
entrega.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS
Rua Antônio Moreira Barros, 101 – Centro – Minas Gerais
E-MAIL: licitacao@teixeiras.mg.gov.br
CEP: 36.580-000
ITEM

QUANT.

UNID.

6.

06

Unid.

7.

96

Unid.

8.

10

Unid.

9.

10

Unid.

DESCRIÇÃO

10.

43

Unid.

11.

30

Cx.

Cera líquida, auto brilho, incolor – Caixa com
12 unidades de 850 ml.

12.

05

Cx.

13.

12

Unid.

14.

145

Unid.

Cesto plástico telado para lixo 8L.

15.

36

Unid.

Colher de mesa, aço inoxidável, tamanho
grande, tipo sopa.
Colher descartável, para refeição, material
plástico resistente, tamanho adulto, medindo
aproximadamente 15,5cm. Cor branca ou
transparente. Embalagem com 50 unidades.

30

Pct.

17.

180

Unid.

18.

5.550

Pct.

19.

2.175

Pct.

20.

13

Cx.

UNIT.

TOTAL

Avental – Impermeável de napa branco com
tiras de ajuste no pescoço e na cintura, de
1,20 X 0,70.
Balde de plástico, confeccionado em plástico
resistente, alça em metal, capacidade para
20 litros.
Bobina de saco plástico – picotado, de
polietileno, fabricadas segundo as normas de
segurança e qualidade, p/ acondicionamento
de alimentos 20 x 30cm, rolo com
aproximadamente 1Kg.
Bobina de saco plástico – picotado, de
polietileno, fabricadas segundo as normas de
segurança e qualidade, p/ acondicionamento
de alimentos 40 x 60cm, rolo com 500 sacos.
Bota de borracha – Cano longo na cor
branca, solado antiderrapante, formulação
especial com alto teor de plastificante
polimérico e borracha nitrílica, tornando o
produto resistente quando em contato com
materiais de limpeza em geral. Na bota
deverá conter o número do Certificado de
Aprovação (CA), estando esse válido.
Tamanhos a confirmar.

16.

MARCA

Cera líquida, auto brilho, vermelha – Caixa
com 12 unidades de 850 ml.
Cesto de lixo plástico, tipo balde, com tampa,
duas alças resistentes, reforçado, com
capacidade 100 litros. Medidas aproximadas
51cm de diâmetro x 69cm altura.

Condicionador infantil, 1.000 grs.
Copo descartável 200 ml pacote com 100
unidades.
Copo descartável 50 ml pacote com 100
unidades.
Copo de Vidro (tipo americano) caixa com 24
unid.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS
Rua Antônio Moreira Barros, 101 – Centro – Minas Gerais
E-MAIL: licitacao@teixeiras.mg.gov.br
CEP: 36.580-000
ITEM

QUANT.

UNID.

21.

620

Cx.

22.

190

Cx.

23.

459

Cx.

24.

04

Unid.

25.

10

Unid.

26.

70

Unid.

27.

05

Unid.

28.

925

Unid.

29.

36

Unid.

30.

30

Pct.

DESCRIÇÃO

MARCA

UNIT.

TOTAL

Desinfetante
com
ação
germicida,
bactericida, desodorizante e com ação
limpadora. Indicado para sanitários em geral,
fragrância de Eucalipto. A embalagem deve
conter
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, número de lote e
de 1 (um) ano a partir da data de entrega.
Caixa com 06 unidades de data de
validade.Prazo de validade mínimo 2 Litros.
Desinfetante
com
ação
germicida,
bactericida. (caixa com 12 unidades de 1
litro)
Detergente líquido neutro, com glicerina,
testado dermatologicamente, biodegradável,
auto
rendimento,
com
registro
na
ANVISA/MS. Caixa com 24 unidades de 500
ml. Prazo de validade mínimo de 1 (um) ano
a partir da data de entrega.
Dispensador de copos plásticos – cilindro
transparente, com tampa e alavanca p/
liberação de um copo por vez, com base de
fixação em paredes ou armários de madeira,
para copos de 50ml.
Dispensador de copos plásticos – cilindro
transparente, com tampa e alavanca p/
liberação de um copo por vez, com base de
fixação em paredes ou armários de madeira,
para copos de 200ml.
Dispenser para Sabonete Liquido, 800ml na
cor Branca. Fabricado em plástico rígido, 1,2
ml por acionamento. Fixação através de fita
dupla face ou parafusos.
Escada doméstica de abrir, com 7 degraus –
construída em alumínio, leve e durável. Com
pés e degraus antiderrapantes e dupla trava
de segurança. Suportar até 120Kg.
Esponja dupla face multiuso para lavar louça,
que limpa a superfície sem riscar, em manta
não tecido, de fibras sintéticas, unidas com
resina a prova d’água, impregnada com
mineral e aderida à espuma de poliuretano
com bactericida. Dimensões aproximadas
100 x 70 x 20 mm. – Pacote com 1 unidade.
Faca de mesa, aço inoxidável, com
aproximadamente 20cm de comprimento e
de 02cm largura.
Faca descartável, material plástico, para
refeições, tamanho adulto. Cor branca ou
transparente. Pacote com 50 unidades.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS
Rua Antônio Moreira Barros, 101 – Centro – Minas Gerais
E-MAIL: licitacao@teixeiras.mg.gov.br
CEP: 36.580-000
ITEM

QUANT.

UNID.

31.

05

Unid.

32.

115

Pct.

33. 18.800

Unid.

34. 21.060

Unid.

35.

240

Pct.

36.

36

Unid.

37.

30

Pct.

38.

123

Unid.

39.

15

Unid.

40.

91

Fardo

41.

24

Unid.

42.

32

Cx.

DESCRIÇÃO

MARCA

UNIT.

TOTAL

Filtro coador permanente de café p/ porta
filtro 103. Fabricado com microtela de
poliéster de alta resistência e durabilidade,
costurado eletronicamente
Flanela para limpeza 31 x 44 cm ou maior,
100% algodão – Pacote com 12 unidades.
Fralda descartável, antialérgica em filme de
polietileno, polpa de celulosa, polímero
superabsorvente, não tecido de fibras
biocomponentes e fibras de polyester, aloe
vera, vitamina E, adesivo termoplástico, fios
de elástico, fitas adesivas; Componentes
atóxicos não propensos a causar irritação em
contato com a pele com sistema blockgel .
Tamanho M.
Fralda descartável, antialérgica em filme de
polietileno, polpa de celulosa, polímero
superabsorvente, não tecido de fibras
biocomponentes e fibras de polyester, aloe
vera, vitamina E, adesivo termoplástico, fios
de elástico, fitas adesivas; Componentes
atóxicos não propensos a causar irritação em
contato com a pele com sistema blockgel.
Tamanho GG.
Guardanapo de papel folha simples e branca
23 x 22 cm, com 50 unidades.
Garfo de mesa, aço inoxidável, com
aproximadamente 20cm de comprimento e
03cm de largura.
Garfo descartável, para refeições, plástico
resistente, tamanho adulto. Cor Branca ou
transparente. Pacote com 50 unidades.
Isqueiro, corpo revestido em plástico,
dimensões 7,5, peso aproximado de 10
gramas, com acendedor, gás embutido,
descartável, com certificado IMETRO.
Jarra de Vidro, com capacidade de 2 litros,
de boa qualidade, com tampa.
Lã de aço com 14 x 08, 1ª qualidade, fina –
Pacote com 60 grs.
Limpa alumínio a base de ácido sulfônico,
acondicionado em frasco plástico contendo
500ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de
validade.
Limpa Cerâmica, azulejo e rejuntos –
composição: ácido sulfônico, coadjuvante,
tensoativo não iônico, fragrância, corante e
água – ( cx c/ 12 unidades )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS
Rua Antônio Moreira Barros, 101 – Centro – Minas Gerais
E-MAIL: licitacao@teixeiras.mg.gov.br
CEP: 36.580-000
ITEM

QUANT.

UNID.

43.

36

Unid.

44.

60

Unid.

45.

18

Unid.

46.

750

Unid.

47.

05

Unid.

48.

15

Cx.

49.

54

Unid.

50.

925

Unid.

51.

660

Fardo

52.

2.010

Fardo

DESCRIÇÃO

MARCA

UNIT.

TOTAL

Limpa vidro,
aspecto físico líquido.
Composição tensoativos / sequestrantes /
hidróxido. Embalagem de 500ml .
Limpador instantâneo multi uso 500ml
Lixeira em plástico resistente c/ pedal na cor
branca,
lixeira
fabricada
em
PEAD
(Polietileno de Alta Densidade) com tampa
“Vai-e-vem”, com capacidade de 30 litros, de
dimensões aproximadamente de 69,00cm
(altura)x44cm(largura)x40cm(profundidade).
Identificada com símbolo de infectante e com
rótulo de “Resíduo Infectante”.
Luva em látex clorinada, anatômica, sem
forro, com superfície externa antiderrapante
(na palma). Na luva deverá conter o número
do Certificado de Aprovação (CA), estando
esse válido. Espessura 0,45 mm x 0,32 mm.
Tamanho a confirmar.
Mangueira Plástica com malha de nylon,
para limpeza com 30 metros. Completa, com
esguicho e niple para anexá-la torneira de ½.
Marmitex – a embalagem deve ser de
alumínio, descartável, com fechamento a
máquina número 8. Diâmetro 210mm, altura
45mm, volume 850ml. Com tampa. Caixa
com 100 unidades.
Pá de lixo zincada, com cabo de madeira de
60 cm.
Pano de chão, tipo saco “cru”, 1ª qualidade,
duplo, lavado e alvejado, com 18 batidas,
com dimensões de 80x50cm.
Papel higiênico, de primeira linha, folha
dupla, macio, absorvente, branco, alta alvura,
picotado e texturado com 100% de fibras de
celulose virgem, não reciclado, rolo de 10cm
x 3s0m. – Fardo com 64 unidades.
Papel toalha, de 02 dobras interfolhadas,
100% celulose, suave, não reciclado, com
capacidade de absorção compatível com o
uso (alta absorção),medindo 200mm x
210mm, sem manchas, sem furos. Pacote de
papel com cinco amarrados internos,
contendo cada 250 folhas, fardo com 1.250
folhas. Gramatura (g/m², no mínimo de 34;
cor branca, alvura mínima de 80%.
Características microbiológicas: coliformes:
ausente; estreptococos: ausentes; microorganismos totais e viáveis: até 1000
unidades formadoras de colônias por grama
(UFC/g)
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ITEM

QUANT.

UNID.

53.

60

Unid.

54.

380

Unid.

55.

60

Unid.

56.

18

Unid.

57.

20

Unid.

58.

90

Unid.

59.

52

Unid.

60.

45

Unid.

61.

368

Pct.

62.

815

Unid.

DESCRIÇÃO

MARCA

UNIT.

TOTAL

Pilha alcalina média tipo c – 1,5V não
recarregável, embalagem com dados do
produto, data de fabricação e validade. Prazo
de validade mínima de 01 (um) ano a contar
da data da entrega.
Pilha alcalina pequena AA, 1,5V não
recarregável, embalagem com dados do
produto, data de fabricação e validade. Prazo
de validade mínima de 01 (um) ano a contar
da data da entrega.
Pilha alcalina palito AAA, 1,5V não
recarregável, embalagem com dados do
produto, data de fabricação e validade. Prazo
de validade mínima de 01 (um) ano a contar
da data da entrega.
Porta coador de café nº 103
Porta papel toalha (dispenser) para
acondicionar papel toalha de 02 dobras,
200mm x 210mm. Em material plástico, na
cor branca. Afixação em parede por meio de
parafusos ou de fita adesiva dupla face.
Capacidade p/ aproximadamente 500 folhas
de papel toalha. Sistema de abertura: travas
laterais acionadas por pressão.
Rodo com base em alumínio e cabo de
madeira de 1,5 m x 60 cm.
Rodo, com cabo de madeira plastificada com
rosca, medindo no mínimo 1,30m de
comprimento, suporte plástico com 60cm,
com borracha dupla.
Rodo para passar cera 1,5 m x 22 cm.
Sabão em barra, 200 gramas, gilcerinado e
biodegradável. Composição: sabão de ácidos
graxos de coco, sabão de ácidos graxos de
sebo e de soja, coadjuvante, glicerina,
perfume, pigmento e água. – Pacote com 5
unidades.
Sabão em pó, caixa de 1 kg. Composição:
Alquil Benzeno Sulfonato de sódio, linear,
bentonita sódica, carbonato de sódio,
tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio,
silicato de sódio, 4,4 bls. (2 sulfoesteril bifenil
dissódico) pigmento azul 15, enzimas, CMC,
perfume e água. Que contenha tensoativo
biodegradável. Na embalagem deverá
constar a data de fabricação e data de
validade, número do lote e registro na
ANVISA/MS. Prazo de validade mínimo de 1
(um) ano a partir da data de entrega.
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ITEM

QUANT.

UNID.

63.

315

Unid.

64.

155

Galão

65.

50

Dz.

66.

370

Unid.

67.

68.

80

10

DESCRIÇÃO

Pct.

Saco para coleta de resíduos de saúde, cor
branco leitoso, tipo hospitalar com símbolo
de resíduo infectante, dimensões 63cm
largura x 80 cm altura mínima. Capacidade
50 litros. Pacote com 100 unidades. Matéria
prima Polietileno. O material deverá estar em
conformidade com a Norma NBR 9191.

Pct.

70.

1.350

Pct.

71.

5.480

Pct.

TOTAL

Sabonete
sem
cheiro
glicerinado,
biodegradável.
Saco de algodão alvejado para pano de
prato. 1ª linha. Dimensões 41cm x 67cm.

Pct.

2.450

UNIT.

Sabonete líquido, fragrância erva doce,
gilcerinado, antibactericida. – Frasco de 1
litro.
Sabonete líquido, antialérgico, contendo
substância
emoliente,
glicerina,
antibactericida, fragrância de erva doce,
isento de corantes e ph neutro. Com ação
detergente e umectante que proteja e evite o
ressecamento das mãos. Galão de 05 litros.
Embalagem com dados de identificação,
procedência, responsável técnico, data de
validade e fabricação. Atender às legislações
vigentes, da vigilância sanitária. Prazo de
validade de 1 ano a partir da data de entrega,
indicado na embalagem.

Saco para coleta de resíduos de saúde, cor
branco leitoso, tipo hospitalar com símbolo
de resíduo infectante, dimensões 75cm
largura x 105’ cm altura mínima. Capacidade
200 litros. Pacote com 100 unidades.
Matéria prima Polietileno. O material deverá
estar em conformidade com a Norma NBR
9191.

69.

MARCA

Saco plástico preto, para coleta de lixo, 15
litros. – de polipropileno, na cor preta,
largura 39cm, altura 58cm. Pacote com 20
unidades. Deverá estar em conformidade
com as normas da ABNT NBR 9191.
Saco plástico preto para coleta de lixo de 50
litros. De polipropileno, na cor preta, largura
63cm, altura 80cm – Pacote com 10
unidades. Deverá estar em conformidade
com as normas da ABNT NBR 9191.
Saco plástico preto para coleta de lixo de 100
litros, de polipropileno, na cor preta, largura
75cm, altura 100cm – pacote com 5
unidades. Deverá estar em conformidade
com as normas da ABNT NBR 9191.
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ITEM

QUANT.

UNID.

72.

5.100

Pct.

73.

10

Unid.

74.

240

Unid.

75.

130

Unid.

76.

36

Unid.

77.

45

Unid.

78.

178

Unid.

79.

08

Unid.

80.

34

Unid.

DESCRIÇÃO

MARCA

UNIT.

TOTAL

Saco plástico preto para coleta de lixo de 30
litros. – de polipropileno, na cor preta,
largura 59cm, altura 62cm. Pacote com 10
unidades. Deverá estar em conformidade
com as normas da ABNT NBR 9191.
Saponáceo em pedra 200gr. – A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número lote, data
de validade e número de registro no MS.
Shampoo infantil, sem álcool, 350 ml.
Toalha de rosto 100% algodão, macia, com
alto poder de absorção, na cor branca e de
cor, 40 x 70cm.
Vassoura de nylon – corpo de plástico
medindo 30cm, com cabo de madeira
plastificado, medindo 1,20m
Vassoura de pêlo base de madeira, pêlo
sintético, com cabo de madeira revestido de
plástico.
Vassoura de piaçava com corpo de madeira
revestido de metal, cabo de madeira
revestido de plástico.
Vassoura p/ limpeza de teto (basculho), com
cerdas de nylon, com cabo de madeira de
aproximadamente 2,40m.
Vela para filtro de barro – parede em material
cerâmico microporoso, carvão ativado, filtra a
água gota a gota, sem adição de produtos
químicos, reduzindo impurezas e retendo
partículas sólidas até 1.000 vezez menores
que um grão de areia, o que uma água 100%
saudável e livre de microorganismos.

- Validade da Proposta ___________ dias
- Prazo da Entrega _____________ dias
– Local de Entrega ____________________
– Condições de Pagamento __________
- Nome do Banco: _____________ Conta Corrente: ____________ Agência: ________________
- Nome Representante Legal: ________________________________________
- CPF: ____________________________
- Assinatura: _____________________________
- Carimbo de CNPJ:
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ANEXO II

(Papel timbrado)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
A

empresa

..................................,

...................................................,

CNPJ

n.º

.....................................,

Cidade..............................,

sediada
Estado

na

rua
de

.............................................., em atendimento ao Edital declara, sob as penas da Lei e em
obediência ao artigo 32, parágrafo segundo, da Lei 8.666/93 que, até a presente data, não existem
fatos impeditivos para sua habilitação e participação no Processo Licitatório n.º 019/2017, Pregão
n.º 009/2017, da Prefeitura Municipal de Teixeiras, e que está ciente da sua obrigatoriedade legal
de declarar ocorrências posteriores que a inabilitem, a qualquer tempo do procedimento licitatório.
Local e data,

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa, CPF E RG)
(carimbo de CNPJ da empresa)
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ANEXO III

(Papel timbrado)

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGAM MENORES DE DEZOITO ANOS
(ART. 27, V – 8.666/93 C/C O ART. 7°, XXXIII DA CONST. FEDERAL)

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço
à............................., declara, em atendimento ao Edital Pregão Presencial nº 009/2017, que não
possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
República Federativa do Brasil.

[

] Ressalva entretanto que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de

aprendiz.

Local e data,
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa, CPF E RG)
(carimbo de CNPJ da empresa)
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ANEXO IV

(Papel timbrado)

CARTA DE REPRESENTAÇÃO

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço
à.............................,

através

do

seu

................................

(proprietário,

sócio-proprietário,

presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador
do RG n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,
CONSTITUI como seu representante no certame licitatório – modalidade Pregão n.º 009/2017 a
ser realizado pela Prefeitura de Teixeiras, o Sr.(a) .........................................., (nacionalidade),
........................(estado civil), portador do RG n ..............................., CPF n. .............................,
residente à ................................., que poderá formular ofertas e lances de preço e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive renúncia ao direito de
interpor e desistir de recursos.

Local e data,
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa, CPF E RG)
(carimbo de CNPJ da empresa)

(A carta de representação deverá ter firma reconhecida)
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ANEXO V

(Papel timbrado)

Declaração de Enquadramento como Microempresa
A empresa......................................, inscrita no CNPJ Nº .........................., Inscrição Estadual
nº..........................., com endereço à ......................, por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr(a) ......................................., portador do R.G nº.................... e CPF nº ...........................,
......(nacionalidade)........, ......(estado civil)........, residente e domiciliado à .......................,
DECLARA, expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) Encontra-se enquadrado como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a lei
Complementar nº 123/2006;
b) Não se encontra enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da lei
Complementar nº 123/06;
c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da lei Complementar nº 123/2006, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação em cumprimento
ao art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

Local e data,
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa, CPF E RG)
(carimbo de CNPJ da empresa)
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ANEXO VI
MINUTA DE C O N T R A T O
Através do presente instrumento de Contrato de fornecimento de material de limpeza para
Secretaria de Educação, de um lado a Prefeitura Municipal de Teixeiras, CNPJ n.º
18.134.056/001-02, estabelecida à Antônio Moreira Barros, 101, Centro, doravante denominada
Contratante, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Francisco Márcio da Silva Teixeira e
de outro a empresa ..............., CNPJ. N.º .......... Inscrição Estadual n.º .............., estabelecida à
.............., na cidade de ..........., Estado de ........., representado neste ato pelo seu sócio gerente
........., CPF n.º .............., doravante denominado Contratado, acordam em assinar o presente
termo de Contrato Administrativo, para fornecimento de material de limpeza, nos termos do
Processo nº 019/2017, Pregão n.º 009/2017, homologada pelo Chefe do Poder Executivo em
..................... As partes contratantes, de mútuo acordo, acertam as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
1.1 - O objeto do presente contrato é o fornecimento de material de limpeza para as escolas
municipal em atendimento a solicitação da Secretaria de Educação, conforme detalhado no anexo
I do Edital.
1.2 - O objeto deste contrato somente será recebido, nos termos do art. 73, inciso II e parágrafos,
da Lei Federal nº 8666/93, se estiver plenamente de acordo com as especificações do edital.
1.3 - A Contratada obriga-se a trocar, às suas expensas e no prazo ajustado, os bens que vierem
a ser recusados pela Contratante, hipótese em que não ocorrerá pagamento enquanto não for
sanado a correção do objeto do contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1 - Para atender as despesas constantes deste contrato, serão utilizadas as seguintes dotações
orçamentárias:
2.1.1 – 02 06 03 12 361 007 2.0050 – 3390 30
2.1.2 – 02 06 03 12 365 009 2.0054 – 3390 30
2.1.3 – 02 06 03 12 365 009 2.0056 – 3390 30
2.1.4 – 02 06 04 12 361 007 2.0061 – 3390 30
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA
3.1 - A Prefeitura Municipal de Teixeiras não aceitará o objeto que estiver em desacordo com o
Edital, sem que caiba qualquer indenização à contratada.
3.2 - Subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção do
objeto licitado, mesmo tendo o recebido em caráter definitivo.
3.3 – O objeto deverá ser entregue de forma parcelada conforme a necessidade do Município na
Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Antônio Moreira Barros, nº 101 – Centro –
Teixeiras/MG.
3.4 - A entrega deverá ser em até 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de compra.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos produtos e mediante
apresentação de nota fiscal, após o recebimento definitivo dos produtos, caracterizado pela
atestação da Nota Fiscal pela Secretaria Requisitante.
4.2 – Entende-se por aferição do objeto licitado, a conferência e aceitação pelos responsáveis
pelas Secretarias requisitantes.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO
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5.1 - O preço total do contrato é de R$ ................. (..................................) não podendo, por
disposição legal ser reajustado mediante inclusão de tributos, encargos, fretes, embalagens,
seguros e demais ônus que existirem para o perfeito fornecimento do objeto relacionado na
Cláusula Primeira deste instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos produtos a serem fornecidos poderão ser alterados, desde
que, comprovado o aumento do preço de custo.
CLÁSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1 - O presente contrato terá vigência da data de assinatura à 31 de dezembro de 2017 ou findo o
seu saldo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
7.1 - A Contratante obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários
necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s)
emitida(s).
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
8.1 - Fornecer os bens objeto deste contrato em perfeitas condições para uso, devendo manter a
mesma qualidade e condições previstas no instrumento convocatório e na respectiva proposta.
6.2 - Ficar responsável pelas operações de transporte e seguro de transporte.
6.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento
licitatório.
6.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da
infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato. A
inadimplência da Contratada, com referência a estes encargos, não transfere à CONTRATANTE a
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA
DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS:
9. 1 - O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sanções:
9.1.1 - Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24
(vinte e quatro) horas de atraso.
9.1.2 - Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Teixeiras por um período de 5
(cinco) anos, caso a rescisão decorra de não entrega do objeto, bem como por falsificação de
documentos ou comprovada a má-fé da contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos do artigos
77 e 80 da Lei n° 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem
prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese de rescisão, a contratante poderá reter créditos e promover a
cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de ressarcir de prejuízos que advierem
do rompimento.
Parágrafo segundo: Se durante a vigência do presente Contrato, uma das partes desejar
rescindir o Contrato, este será feito mediante aviso prévio, de 30 (trinta) dias e conforme determina
a legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO
11.1 - Aplicam-se ao presente contrato e tem como base de interpretação do mesmo, os
dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993 (com suas modificações posteriores);
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aplicando-se, na ausência de previsão legal, as normas e princípios de direito público, da teoria
dos contratos e, supletivamente, as normas e princípios de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DIREITOS DA CONTRATANTE
12.1 - O presente contrato, no interesse da CONTRATANTE, poderá ter aumentado ou reduzido o
seu valor nos limites legais, e máximos, de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor total.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO
13.1 - Este contrato entra em vigor após a sua assinatura, e deverá ser publicado no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Teixeiras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Teixeiras, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer
dúvidas relativas ao Contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, depois de lido e achado conforme, assinam o presente
em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai acompanhado de 02 (duas) testemunhas a tudo
presente.
Prefeitura Municipal de Teixeiras/MG, ......de .......................de 2017.

José Diogo Drumond Neto
PREFEITO MUNICIPAL

_________________
CONTRATADO

Testemunhas:
________________________
CPF:

___________________________
CPF:

23

