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PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PMB
REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019
TIPO: Menor Preço Unitário
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 037/2019
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/01/2020 ÁS 09h30min
DATA DE EMISSÃO: 17/12/2019
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio
Ambiente, Abastecimento e Recursos Hídricos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Ação Social.
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS, NOS
TERMOS DO INCISO I ART. 48 DA LEI FEDERAL 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014.
O Município de Braúnas, Estado de Minas Gerais, com endereço na Rua São Bento, nº 401, Centro,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 18.307.389/0001-88, representado pelo
Prefeito Municipal, Senhor JOVANI DUARTE MENEZES, e este Pregoeiro JOSUÉ CARLOS SANTANA,
designado pela Portaria nº 041/2019, de 24 de setembro de 2019, levam ao conhecimento dos interessados
que, na forma da Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, e da
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, do Decreto Municipal Nº 015 de 11 de
dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 031/2014, Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei Complementar
nº 147/2014, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, para
o Registro de Preços para a eventual e futura aquisição de material de limpeza, material e utensílios de
refeitório e cozinha, material de higiene pessoal e descartáveis, em atendimento às diversas Secretarias, da
Prefeitura Municipal de Braúnas, conforme condição que trata o objeto, mediante as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
1- RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA” E “DOCUMENTAÇÃO”:
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão de Pregão, situada na Rua São Bento, nº 421 Centro –
Braúnas/MG.
DIA: 02 de janeiro de 2020
HORÁRIO: 09h30min
1.1. No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao (à):
1.1.1 credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste Pregão, que
deverão trazer, no caso de representante da empresa, Carta de Preposto e documento de identificação com
foto, e, no caso de proprietário da empresa, cópia do contrato social e documento de identificação com foto,
conforme item 06 (seis) do edital e ainda trazer uma declaração de que a empresa está com toda
documentação em dia para a devida habilitação, conforme anexo III deste Edital. Os documentos de
credenciamento deverão ser autenticados ou vir acompanhados dos originais para autenticação pelo
Pregoeiro e/ou equipe de apoio.
1.1.1.1 No caso de microempresas ou empresas de pequeno porte, para efeitos da LC 123/2006 e LC
147/2014, apresentar declaração constante do Anexo VII deste edital fora do envelope de nº 01 “Proposta”
e nº 02 “Documentação”.
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1.1.1.2 A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123,
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras
figuras penais e da sanção administrativa prevista na Lei 8.666/93.
Obs: Os documentos solicitados acima deverão ser apresentados fora dos envelopes proposta de
preço e habilitação.
1.1.2. recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes "Proposta" e "Documentação";
1.1.3. abertura dos envelopes "Proposta" e exame da conformidade das propostas;
1.1.4. divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas;
1.1.5. condução dos trabalhos relativos aos lances verbais;
1.1.6. abertura do envelope "Documentação" da licitante detentora do menor preço e exame da habilitação;
1.1.7. outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão.
1.2. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão,
lavradas em ata, ou ainda a critério do Pregoeiro, por intermédio de ofício, com comprovação de seu
recebimento. O resultado final do certame será também divulgado mediante publicação de aviso no Diário
Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais.
1.3. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de Condições do Edital e de outros assuntos
relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do
certame, por escrito até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste
Instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes "Proposta" e
"Documentação".
2 - DO OBJETO:
2.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a eventual e futura aquisição de material
de limpeza, material e utensílios de refeitório e cozinha, material de higiene pessoal e descartáveis, em
atendimento às diversas Secretarias, da Prefeitura Municipal de Braúnas, conforme termo de referência,
anexo I deste edital.
3 - DA PARTICIPAÇÃO:
3.1. No presente processo licitatório somente poderão participar as Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e equiparadas, utilizando-se como fundamento a Lei Complementar 123 em seu artigo 48, inciso I e
suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 147/2014:
3.1.1. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º, da Constituição, e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a
comprovação a qualquer tempo.
3.3. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial ou
em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que estejam com o direito de
licitar e contratar com a Administração Pública, suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas
inidôneas.
4 - DOS IMPEDIMENTOS:
4.1. Não poderão concorrer neste Pregão:
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4.1.1. empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal de
Braúnas;
4.1.2. empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição.
4.1.3. empresas e/ou pessoas físicas que possuam grau de parentesco;
4.1.4. Empresas que não comprovem serem microempresas ou empresas de pequeno porte.
4.2. cada representante poderá entregar apenas os envelopes de documentação e proposta da empresa
que representa.
5 - DO PROCEDIMENTO:
5.1. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os credenciamentos e
aberta pelo Pregoeiro a sessão pública, destinada ao recebimento da declaração de habilitação e ao
recebimento e abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação".
5.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante:
a) retardatária, a não ser como ouvinte;
b) que não apresentar a declaração de habilitação.
5.2.1. Serão aplicadas as penalidades previstas neste edital à licitante que fizer declaração falsa.
5.3. No horário indicado para início do Pregão, pretendendo a licitante credenciar representante, deverá
apresentar o Pregoeiro documento comprovando que esse possui poderes para a formulação de propostas
e para prática de todos os demais atos relativos a este Pregão.
5.3.1. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante, presente ao
evento, devidamente credenciado.
5.4. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a declaração de habilitação e os envelopes "Proposta" e
"Documentação", em separado, procedendo, em seguida, a abertura dos envelopes "Proposta" e aos
seguintes procedimentos:
5.4.1. exame de conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e classificação das
propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital;
5.4.2. classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço; ou
5.4.3. seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços ofertados,
quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem
anterior;
5.4.3.1. Havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o
mesmo preço;
5.4.4. Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado, para que os representantes legais
das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais;
5.4.5. início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo sucessivo,
em valores distintos e decrescentes.
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Observação: Uma vez iniciada a abertura do envelope "Proposta", não serão permitidas quaisquer
retificações que possam influir no resultado final deste Pregão, ressalvado o disposto na Condição 8.2.
5.5. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará
individualmente os representantes legais das licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de maior preço e as demais, em ordem
decrescente de preços ofertados.
5.5.1. a desclassificação da proposta da licitante importará na preclusão do seu direito de participar da fase
de lances verbais;
5.5.2. após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
5.6. Caberá ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem durante a realização deste
Pregão:
5.6.1. conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
5.6.2. examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor,
decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada;
5.6.3. adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como a
mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Braúnas, após constatado o atendimento das exigências
deste Edital;
5.6.4. receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este Pregão.
5.7. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" em um
único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não
possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em
sessão a ser convocada posteriormente.
5.8. A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente se dará após a etapa competitiva de
lances verbais.
5.9. Os envelopes não abertos e rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova
reunião, oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
5.10. Qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das
licitantes presentes. Não acolhida à reclamação, a matéria relativa ao procedimento pode ser objeto de
recurso.
5.11. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste
Pregão.
5.12. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Documentação", não caberá
desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes
ou só conhecidos após o julgamento.
5.13. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação. Nesse
caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.
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5.14. A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas, se não houver
manifestação da licitante presente de sua intenção de interpor recurso, devidamente registrada em ata
durante o transcurso da sessão do Pregão, caso em que, a adjudicação caberá ao Pregoeiro;
5.15. A abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" será realizada sempre em sessão pública,
devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada
por ela, pelos representantes das licitantes presentes e pelos membros da equipe de apoio que formularem
parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, com relação às propostas e documentação.
5.16. Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados das licitantes,
da análise das propostas e dos documentos de habilitação, dos preços das propostas escritas e dos lances
verbais apresentados, da manifestação da licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros registros
entendidos necessários.
5.17. Após concluída a licitação e assinado o pertinente Contrato, os envelopes não abertos contendo a
documentação das demais licitantes ficarão em posse do pregoeiro, à disposição das licitantes, pelo período
de 10 (dez) dias úteis, após o que serão destruídos.
6 - DO CREDENCIAMENTO:
6.1. O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se
o Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido da sua carteira de
identidade, ou de outra equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a
reunião de abertura dos envelopes "Proposta” e “Documentação” relativas a este Pregão.
6.1.1. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante
Estatuto/Contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente.
6.2. Entende-se por documento credencial:
a) Cópia do Registro Comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/Contrato social, quando a
pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa
manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão;
6.2.1. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado 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;
6.2.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
6.2.3. O representante legal 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" ou "Documentação" relativos a este Pregão, nesse caso, a licitante ficará
excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
6.2.4. Apresentar nesta fase de credenciamento, sob sua inteira responsabilidade, declaração conforme
anexo VII, de que sua empresa está enquadrada nesse segmento.
6.2.5. Os documentos de credenciamento deverão vir autenticados ou deverão vir acompanhados dos
originais para autenticação pelo Pregoeiro e/ou equipe de apoio.
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7- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, o representante legal de cada licitante deverá
apresentar o Pregoeiro, simultaneamente, além do credenciamento, declaração de habilitação e declaração
de microempresa e/ou empresa de pequeno porte, se for o caso, a proposta escrita e a documentação, em
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2019
PREGÃO Nº 026/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019
TELEFONE PARA CONTATO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
ENVELOPE Nº 02 - “DOCUMENTAÇÃO”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2019
PREGÃO Nº 026/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019
TELEFONE PARA CONTATO:
8 - DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº01
8.1. A proposta contida no Envelope Nº 01 deverá ser apresentada, também, com as seguintes
informações:
8.1.1. redigida com clareza, sem rasuras, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas
as suas folhas ou ainda no Anexo II deste edital;
8.1.2. fazer menção ao número deste Pregão e conter a razão social da licitante, o CNPJ, número(s) de
telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, e, de preferência, com a
indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta para efeito de emissão de nota
de empenho e posterior pagamento;
8.1.3. conter o nome, estado civil, profissão, número do CPF e do documento de Identidade, domicílio e
cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da assinatura do Contrato;
8.1.3.1. caso as informações de que tratam as Condições 8.1.2 e 8.1.3 não constem da proposta, poderão
ser encaminhadas posteriormente.
8.1.4. indicar os prazos conforme previsto neste Edital;
8.1.5. cotar os preços na forma solicitada no modelo de PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS de que
trata o Anexo II e, preferencialmente, o Unitário da proposta;
8.1.6. apresentar quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.
8.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, ressalvadas
apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade
competente da Prefeitura Municipal de Braúnas.
8.2.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação e o
preço total da proposta;
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8.2.2. a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à
reunião de abertura dos envelopes "Proposta" com poderes para esse fim;
8.2.3. a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida, conforme dados constantes
dos documentos apresentados dentro do envelope "Documentação".
8.2.4. A licitante deverá informar as marcas para todos os itens cotados, sob pena de desclassificação
daquele que não conter a marca.
8.3. Os licitantes poderão utilizar o programa de digitação de propostas (Digita GRP), fornecido pela
Prefeitura Municipal de Braúnas, para a formalização das propostas. A utilização desse programa
não é obrigatória.
8.3.1. Caso utilize, a licitante poderá imprimir a proposta digitada no sistema, e acrescentar a ela a
folha de rosto proposta no Anexo II deste edital às fls. 24.
8.3.2. A licitante poderá baixar o programa DIGITA GRP no site da Prefeitura www.braunas.mg.gov.br
link Licitações, Importar o arquivo com extensão .bin que se encontra junto ao edital no site e
preencher a proposta. No dia da licitação, deverá levar o arquivo com extensão .bin em mídia (cd,
pendrive, etc.) dentro do envelope de proposta. As mídias serão devolvidas logo após sua utilização.
8.3.3. Caso haja divergência entre a proposta impressa e a proposta no arquivo de mídia, será
considerada a primeira.
8.3.4. Qualquer dúvida quanto à utilização do programa de digitação de propostas poderá ser sanada
junto ao Setor de Compras, pelo tel. (33) 3425-1155, dias úteis, das 11 às 16 horas.
8.3.5. A descrição oficial dos produtos são aquelas definidas no Anexo I deste Edital. As descrições
contidas no arquivo de digitação de propostas estão resumidas.
9 - DOS PREÇOS:
9.1. A licitante deverá indicar o preço unitário e total da proposta, conforme PLANILHA DE FORMAÇÃO DE
PREÇOS de que trata o Anexo II.
9.2. Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), duas casas
decimais depois da vírgula, em algarismos arábicos e, de preferência, também por extenso, prevalecendo
este último em caso de divergência. Nos preços cotados deverão estar inclusos os impostos, taxas, fretes e
as despesas decorrentes do fornecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
concedidos.
9.3. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da exclusiva e total
responsabilidade da licitante.
10 - DOS PRAZOS:
10.1. A licitante vencedora ficará obrigada a fazer as entregas, conforme a necessidade e o interesse da
Prefeitura Municipal de Braúnas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pela Prefeitura Municipal de Braúnas.
10.2. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento e
abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta".
10.3. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam indicados na proposta, os
mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento.
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10.4. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de Braúnas, esta
poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.
10.5. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes
"Proposta" e "Documentação", sem a solicitação ou a convocação para assinatura do contrato, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
11 - DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS:
11.1. Para efeito de julgamento, não será aceita, sob qualquer título, oferta de outros valores que não sejam
aqueles solicitados na PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, constante do Anexo II.
11.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.
11.3. Não se admitirá proposta que apresentar preço unitário dos itens simbólico, irrisório ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos.
11.4. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às
Condições aqui estabelecidas e a decisão quanto a dúvidas ou a omissões deste Edital.
11.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Braúnas, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
12 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
12.1. Após a análise das propostas serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei Nº
8.666/93, as propostas que:
12.1.1. apresentarem preços excessivos ou com valor superior ao limite estabelecido ou com preços
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;
12.1.2. não atenderem às exigências contidas neste Pregão.
13 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
13.1. Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade das
propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a
etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses
requisitos.
13.2. Após, o Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor preço Unitário e todas aquelas
apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao menor preço
ofertado, dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da
etapa de lances verbais.
13.3. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido na
Condição anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços sucessivos, em relação ao
menor preço, em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes
legais das licitantes participem, também, da etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor,
serão convocadas todas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço.
13.4. A licitante oferecerá lance verbal sobre o preço unitário de cada produto ofertado.
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13.5. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final farse-á pela ordem crescente dos preços.
13.6. Será considerada como mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Braúnas a oferta de menor
preço, proposto e aceito, obtido na forma da condição anterior.
13.7. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor preço, no
sentido de que seja obtido melhor preço:
13.7.1. se não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela
Administração Municipal de Braúnas para o fornecimento;
13.7.2. mesmo após encerrada a etapa competitiva (ordenação das ofertas e exame quanto ao objeto e
valor ofertado, à aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preço);
13.7.3. se não for aceita a proposta escrita de menor preço;
13.7.4. se a licitante detentora do menor preço desatender às exigências habilitatórias:
a) Na ocorrência das situações previstas nos subitens 13.7.3 e 13.7.4, serão examinadas a oferta seguinte
e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às condições deste Edital;
b) na hipótese da alínea anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido o melhor preço.
13.8. Verificado que a proposta de MENOR PREÇO atende às exigências fixadas neste Edital, quanto à
proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do certame.
13.9. A licitante vencedora deverá apresentar, caso solicitado pelo Pregoeiro, no prazo de 05 (cinco) dias,
contado da data da reunião em que se divulgar o resultado do certame, a PLANILHA DE FORMAÇÃO DE
PREÇOS, adequando os preços unitários por item, ao novo valor proposto.
14 - DO DESEMPATE:
No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, depois de observado o § 2º do
art. 3º da Lei 8666, será efetuado sorteio em ato público, com a participação de todas as licitantes,
observando ainda a Lei 123/06 e alterações.
15 - DA DOCUMENTAÇÃO:
15.1. A licitante interessada em participar deste Pregão deverá apresentar a seguinte documentação:
15.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual, Estatuto ou Contrato Social da Empresa e Última
Alteração Contratual ou Contrato Consolidado, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. O objetivo social
tem que estar condizentes com o objeto da licitação;
b) no caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
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15.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação da Certidão de Débito com
o INSS ou a nova Certidão Conjunta de Débitos da RFB;
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos junto à União ou Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União;
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal sede da empresa participante;
f) Certificado de Regularidade com o FGTS.
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho.
15.1.3. Relativa à Qualificação Econômico-financeira:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com
data de expedição de no máximo 60 (sessenta) dias;
15.1.4. Outros documentos:
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (ver modelo no anexo IV);
b) Declaração da licitante de que não possui em seu 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, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93 (ver modelo no anexo
V);
c) Declaração de que não possui entre seus sócios e nem em seu quadro pessoal, funcionários com
nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Braúnas (ver modelo no Anexo VI);
d) Conforme art. 3º da RDC nº 16/2014 da Anvisa, os licitantes que realizam atividades de armazenamento,
distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação,
produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de cosméticos, produtos de
higiene pessoal, perfumes e saneantes, deverão apresentar a AFE. De acordo com o inciso III do art. 5º do
mesmo documento, os licitantes que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene
pessoal, perfumes e saneantes estão desobrigados de apresentarem a AFE. A exigência é válida apenas
para os itens do Anexo I que se enquadrem nas características aqui mencionadas.
e) No caso de varejista, apresentar o Alvará Sanitário expedido pelo Órgão competente do local da sede do
licitante;
OBSERVAÇÃO: Caso o Município da Licitante participante da licitação, não possua Vigilância Sanitária
própria, será aceito o Alvará Sanitário expedido pelo Órgão competente mais próximo de sua sede.
15.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
15.2.1. em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo,
estando válidos na data de abertura da proposta, a exceção daqueles que não esteja expresso sua validade
ou que se enquadrem nos itens 15.4. e 15.5. do edital:
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a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz;
15.3. Os interessados poderão apresentar sua documentação através de cópias autenticadas. As cópias
não autenticadas deverão vir acompanhadas dos respectivos originais para autenticação pela Comissão do
Pregão. Não serão aceitos documentos em forma de "fax".
15.3.1. os documentos previstos neste edital poderão ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela equipe de
apoio, no ato da abertura do envelope de documentos ou mesmo antes de iniciar a sessão do pregão.
15.3.2. Serão aceitas somente cópias legíveis;
15.3.3. não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
15.3.4. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver
dúvida e julgar necessário.
15.4. Para uso dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida neste Edital, ainda que tais documentos
apresentem alguma restrição.
15.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de que trata o item 15.1.2, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da administração do Município de Braúnas, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das respectivas certidões negativas ou
positivas com efeitos de certidão negativa.
15.6. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item 15.5. implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar
para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou
revogar a licitação.
16 - DO JULGAMENTO E DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
16.1. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes,
mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não
atenderem às exigências aqui estabelecidas.
16.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias
úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório.
16.2.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos;
16.2.2. As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.
17- DA ADJUDICAÇÃO:
O fornecimento correspondente ao objeto será adjudicado à licitante vencedora, depois de atendidas as
Condições deste Edital.
18 - DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO:
18.1. A Administração da Prefeitura Municipal de Braúnas convocará oficialmente a licitante vencedora
durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, assinar o Contrato, aceitar ou
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retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei Nº 8.666/93.
18.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Braúnas.
18.3. É facultado o Pregoeiro, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições
estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo,
examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive,
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Nº 8.666/93.
18.3.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da Prefeitura Municipal de Braúnas,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente
estabelecidas.
18.4. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 11, inciso XXII,
do Decreto Nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, que não aceitarem a contratação, na forma prevista nesta
condição.
19 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:
19.1. O Município, através de representante, exercerá a fiscalização do contrato, 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.
19.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município em nada restringem a responsabilidade,
única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.
20 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS
20.1. Lavrada a Ata de Registro de Preços respectiva, a licitante vencedora e o Município celebrarão
contrato de expectativa de fornecimento, nos moldes da minuta constante do anexo IX deste edital, quando
assim a lei o exigir.
20.2. Se a licitante vencedora não comparecer no Setor de Licitações, a fim de assinar o contrato ou não
entregar a nova proposta de preços com os preços reformulados, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, após regularmente convocada, ou ainda, quando for o caso, deixar de apresentar o comprovante da
prestação de garantia contratual, ensejará a aplicação da multa prevista no título SANÇÕES deste edital.
20.2.1. É facultado o Pregoeiro, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e
condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para
fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo,
inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este
Pregão, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
20.3. Até a assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se o
Município tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.
20.4. Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, o
Município poderá convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação de acordo com
a Lei Federal n° 10.520/2002 e Lei Complementar nº 123/06 e alterações.
20.5. O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo
independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos
nos artigos 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93.
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20.6. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a
fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada à documentação comprobatória
que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito da Prefeitura Municipal
de Braúnas e desde que não afete a boa execução do contrato
21 - DA DESPESA E DO PAGAMENTO:
21.1. A despesa decorrente desta licitação correrá pela dotação orçamentária do orçamento de vigente ou
por outra dotação do mesmo programa para orçamento vindouro:
02.03.01.04.122.0004.2008.3.3.90.30.00 – Ficha 047
02.04.01.12.361.0004.2016.3.3.90.30.00 – Ficha 088
02.04.02.12.361.0019.2019.3.3.90.30.00 – Ficha 102
02.04.05.27.812.0040.2031.3.3.90.30.00 – Ficha 136
02.05.01.10.122.0004.2032.3.3.90.30.00 – Ficha 144
02.05.02.10.301.0014.2036.3.3.90.30.00 – Ficha 156
02.06.01.08.244.0010.2039.3.3.90.30.00 – Ficha 180
02.06.03.08.243.0046.2041.3.3.90.30.00 – Ficha 204
02.06.03.08.243.0046.2043.3.3.90.30.00 – Ficha 212
02.07.01.15.451.0004.2051.3.3.90.30.00 – Ficha 226
02.08.01.20.122.0004.2064.3.3.90.30.00 – Ficha 280
21.2. O faturamento será feito mediante a entrega dos produtos, após a apresentação e aceitação da nota
fiscal pela Secretaria Municipal de Administração e o pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias,
transcorrido o prazo necessário para tramitação na Coordenadoria Contábil e Orçamentária.
21.3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de
comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS).
21.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de utilização ou em desacordo com as especificações
apresentadas e aceitas.
21.5. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
21.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por
atraso de pagamento.
22 - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO:
22.1. No interesse da Administração da Prefeitura Municipal de Braúnas, o valor inicial atualizado do
Contrato poderá ser aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei Nº 8.666/93.
22.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessário;
22.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as partes.
23 - DAS PENALIDADES:
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23.1. O descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão nas sanções
previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
23.2. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de
inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:
23.3. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, nas entregas;
23.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor das entregas, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;
23.5. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por
culpa da Licitante Vencedora.
23.6. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes;
23.7. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pelo Município de Ordens de
Início, Reinício ou Paralisação das Entregas.
23.8. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser
aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10
(dez) dias.
23.9. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo
punitivo, seguido de notificação para defesa, em conformidade com a legislação vigente, salvo na hipótese
de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
23.10. As multas deverão ser recolhidas na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no prazo de
05 (cinco) dias, contado a partir da decisão definitiva, na esfera administrativa.
23.11. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias
expressamente concedidas pelo Município, ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível,
estranho à vontade da Licitante Contratada, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção
interna e outros que apresentem as mesmas características.
24. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
24.1. Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão de Pregão.
24.2. Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão reduzidas a termo na
respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões no prazo
de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
24.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.
24.4. Os recursos deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos:
24.4.1. Ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 (três) dias;
24.4.2 ser apresentado em uma via original, datilografada ou impressa, contendo razão social, CNPJ e
endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado
do licitante, devidamente comprovado;
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24.4.3 ser protocolizado na Comissão de Pregão, Rua São Bento nº 401, Centro, CEP 35189-000, Braúnas,
MG.
24.4.4. Poderá ser enviado por email, com o original sendo encaminhado imediatamente.
24.5. A Prefeitura não se responsabilizará por memoriais de recursos endereçados via postal ou por outras
formas, entregues em locais diversos da Comissão de Pregão e que, por isso, não sejam protocolizados no
prazo legal.
24.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
24.7. Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro que,
reconsiderando ou não sua decisão, o fará subir, devidamente informado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
24.8. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
25 - DA RESCISÃO:
25.1. Este contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93,
observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80, da mesma lei.
25.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à LICITANTE
VENCEDORA, esta entregará a documentação correspondente a entrega que, se aceitos pela Fiscalização,
serão pagos pelo MUNICÍPIO, deduzidos os débitos existentes.
26 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:
26.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar este Edital, desde que encaminhada a Comissão do Pregão dentro do prazo estipulado no
Decreto Federal nº 3.555/00.
26.2. Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
da data do recebimento da petição.
26.3. Quando acolhida à petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste
Pregão.
26.4. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada ao
Pregoeiro, logo após ter sido protocolizada na Comissão do Pregão.
26.4.1. A impugnação deverá ser apresentado em uma via original, datilografada ou impressa, contendo
razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas folhas e assinado pelo representante legal
ou credenciado do licitante, devidamente comprovado.
26.4.2. A Impugnação deverá ser protocolizada na Comissão do Pregão, Rua São Bento nº 401, Centro,
CEP 35189-000, Braúnas, MG.
26.4.3. Poderá ser enviada por email, com o original sendo encaminhado posteriormente.
26.5. A Prefeitura não se responsabilizará por memoriais de impugnações endereçados via postal ou por
outras formas, entregues em locais diversos da Comissão do Pregão e que, por isso, não sejam
protocolizados no prazo legal.
26.6. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada
antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação".
27. DAS OBRIGAÇÕES
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As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são as constantes do Termo de Referência e
Minuta Contratual, anexos I e IX, partes integrantes deste edital.
28 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
28.1. A licitante vencedora deverá citar em sua proposta, ou encaminhar posteriormente, o nome e o
número do telefone, para possíveis contatos, da pessoa que ficará responsável pelo fornecimento do objeto
deste Pregão.
28.1.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
•
Anexo I – Termo de Referência – Especificações;
•
Anexo II – Planilha de Formação de Preços;
•
Anexo III – Declaração de Habilitação;
•
Anexo IV - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
•
Anexo V – Modelo de Declaração que não emprega menores de 18 (dezoito) anos;
•
Anexo VI – Modelo de Declaração de que a Licitante não possui entre seus sócios e nem em seu
quadro de funcionários, nenhum vínculo empregatício com o Município de Braúnas;
•
Anexo VII – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
•
Anexo VIII – Modelo de Procuração;
•
Anexo IX – Minuta Contratual;
•
Anexo X – Minuta da Ata de Registro de Preço.
28.2. A critério da Prefeitura Municipal de Braúnas, este Pregão poderá:
28.2.1. ser anulado, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado; ou
28.2.2. ser revogado, a juízo da Prefeitura Municipal de Braúnas, se for considerado inoportuno ou
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta; ou
28.3. ter sua data de abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" transferida, por conveniência
exclusiva da Prefeitura Municipal de Braúnas.
28.4. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
28.4.1 a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Nº 8.666/93;
28.4.2. a nulidade do procedimento licitatório induz a do Contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na
alínea anterior;
28.4.3. no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
28.4.4. O desatendimento de exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do
proponente do certame, podendo o Pregoeiro, no interesse da Administração, relevar as falhas e omissões
meramente formais por ele cometidas, desde que:
a) sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a
realização da sessão pública do Pregão;
b) não se comprometa à lisura e o caráter competitivo da presente licitação;
c) possam ser sanadas as falhas no prazo fixado pelo Pregoeiro, observado o disposto no item 5.19. deste
Edital.
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28.4.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, da finalidade e
da segurança do contrato a ser firmado.
29 - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS:
Os preços poderão ser realinhados nos termos do Artigo 65, Inciso II, Alínea D, da Lei Federal Nº 8.666/93.
30 - DO FORO:
30.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Mesquita/MG, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
30.2. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelos interessados, em dias úteis, no horário de
11h00min às 16h00min, junto à Comissão de Pregão, na Rua São Bento, nº 401, Centro, Braúnas-MG, ou
pelo telefone (33)3425-1151.
Braúnas, MG, 17 de dezembro de 2019.

Josué Carlos Santana
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES
Pregão Presencial Nº 026/2019 - PMB
Processo Nº 037/2019
1. OBJETO:
O presente pregão tem por objeto o registro de preços para a eventual e futura aquisição de material de
limpeza, material e utensílios de refeitório e cozinha, material de higiene pessoal e descartáveis, em
atendimento às diversas Secretarias, da Prefeitura Municipal de Braúnas.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Necessidade da Administração. Demandas de cada secretaria. Material de limpeza para uso na higiene dos
prédios das Secretarias.
3. AVALIAÇÃO DE CUSTO:
Atendendo a legislação pertinente, a Divisão de Compras, Licitações, Patrimônio e Serviços Gerais, da
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, procedeu à consulta de mercado para verificação dos
preços e estimativa de custos.
Foi realizada cotação de preços do objeto da presente licitação. A estimativa foi feita por pesquisa de preços
dos itens no mercado, no mínimo de 03 (três) fornecedores, tendo como valor estimado:
O valor total estimado é de R$ 258.181,12 (duzentos e cinquenta e oito mil cento e oitenta e um reais e
doze centavos).
4. METODOLOGIA:
O critério de aceitação das propostas será do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO de acordo com a
especificação do objeto acima relacionado.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesa decorrente desta licitação correrá pela dotação orçamentária do orçamento de 2020:
02.03.01.04.122.0004.2008.3.3.90.30.00 – Ficha 047
02.04.01.12.361.0004.2016.3.3.90.30.00 – Ficha 088
02.04.02.12.361.0019.2019.3.3.90.30.00 – Ficha 102
02.04.05.27.812.0040.2031.3.3.90.30.00 – Ficha 136
02.05.01.10.122.0004.2032.3.3.90.30.00 – Ficha 144
02.05.02.10.301.0014.2036.3.3.90.30.00 – Ficha 156
02.06.01.08.244.0010.2039.3.3.90.30.00 – Ficha 180
02.06.03.08.243.0046.2041.3.3.90.30.00 – Ficha 204
02.06.03.08.243.0046.2043.3.3.90.30.00 – Ficha 212
02.07.01.15.451.0004.2051.3.3.90.30.00 – Ficha 226
02.08.01.20.122.0004.2064.3.3.90.30.00 – Ficha 280
6. VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS
7. DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO E DA LICITANTE VENCEDORA:
7.1. Caberá ao Contratante:
7.1.1. Permitir acesso dos empregados da Contratada às dependências do Contratante para as entregas
dos produtos;
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7.1.2. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
7.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
7.1.4. Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados;
7.1.5. Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria Municipal
de Administração;
7.1.6. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
7.1.7. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper
imediatamente o fornecimento, se for o caso;
7.1.8. Fornecer à Contratada todas as Ordens de Fornecimentos relativas os produtos solicitados;
7.1.9. Efetuar o pagamento conforme especificado neste Contrato;
7.1.10. Informar imediatamente qualquer anomalia detectada no(s) produtos.
7.2. Caberá à Contratada:
7.2.1. Responder em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento,
tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições,
d) indenizações,
e) vales-refeição;
f) vales-transporte,
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
7.2.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Braúnas,
porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão.
7.2.3. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares do Município de Braúnas;
7.2.4. responder pelos danos causados diretamente à Administração da Prefeitura Municipal de Braúnas ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos produtos, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de
Braúnas;
7.2.5. Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em
equipamentos ou nas dependências dos órgãos Municipais ou a terceiros.
7.2.6. Efetuar a entrega dos produtos, objeto da Autorização de Fornecimento, que poderão ser parceladas
de acordo com a necessidade e o interesse da Prefeitura Municipal de Braúnas, no prazo máximo de 5
(cinco) dias, após o recebimento da Ordem de Compra expedida pela Contratante;
7.2.7. Fornecer à Prefeitura a competente nota fiscal discriminando cada item e seu respectivo valor,
referente ao fornecimento efetuado, acompanhada das certidões do INSS e FGTS.
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7.2.8. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de utilização no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação expedida pela CONTRATANTE.
7.2.9. Comunicar à Prefeitura Municipal de Braúnas, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
7.2.10. manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 026/2019, durante toda a execução do contrato.
7.2.11. Todo produto a ser entregue que não estiver em perfeito estado para consumo, ou seja, os produtos
que estiverem estragados, vencidos, com embalagem danificada ou não atender às exigências do Contrato,
deverão ser devolvidos à Contratada que os substituirá imediatamente, contado do recebimento da
comunicação expedida pela Prefeitura Municipal de Braúnas, ficando as despesas com este procedimento
por conta exclusiva da contratada.
7.2.12. Todo produto entregue a Secretaria Municipal de Administração não poderá apresentar data de
vencimento superior a 20% em referência à sua fabricação.
7.2.13. comunicar à Prefeitura Municipal de Braúnas, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
7.2.14. arcar integralmente com os custos decorrentes dos transportes dos produtos, que deverão ser
entregues no endereço citado na Ordem de Compra.
7.2.15. a entrega e descarregamento dos produtos será por conta da Contratada.
7.2.16. Efetuar a entrega dos produtos no local a ser determinado pela Secretaria Municipal de
Administração, no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda-feira a sexta-feira, em dias úteis,
conforme informado a cada emissão de Ordem de Fornecimento.
7.2.17. Arcar integralmente com os custos decorrentes dos transportes, carga e descarga dos produtos, que
deverão ser entregues no endereço citado no item 7.2.19 do Contrato.
8. DO PAGAMENTO:
8.1. O faturamento será feito mediante a entrega dos produtos, após a apresentação e aceitação da nota
fiscal pela Secretaria Municipal de Administração e o pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias,
transcorrido o prazo necessário para tramitação na Coordenadoria Contábil e Orçamentária.
8.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de
comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS).
8.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de utilização ou em desacordo com as especificações
apresentadas e aceitas.
8.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
8.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por
atraso de pagamento.
9. DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega dos produtos será de até 05 (cinco) dias após recebimento da Ordem de Fornecimento.
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10. PLANILHA DE PRODUTOS – REFERÊNCIA:
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

DESCRIÇÃO
Água sanitária, embalagem de 1 litro

UN

QTD

UN

2.690

Álcool comum 96º graus, frasco de 1 litro, caixa com 12 und.
Álcool em gel 1 litro caixa com 24 und.
Álcool etílico hidratado 70% INPM, de 1 litro, cx c/ 12 unidades
Amaciante de roupas, emb. plást. 2 litros, aroma lavanda, cx c/06 unid.

CX
CX
CX

5
63
30

98,41
149,63
82,60

Amaciante de roupa líquido e viscoso, pH 5,2 a 6,2, odor lavanda, composto de sais
quaternários, com propriedades amaciantes, antielasticos e bacteriostáticas

CX

78

67,49

Arame para varal galvanizado liso rolo com 1 kg
Avental plástico resistente a calor, permite contato com alimentos sem
risco de contaminação. Com certificação e aprovação do Ministério do
Trabalho.
Balde de plástico cap. 50 litros com tampa e alça de metal
Balde de plástico preto, com alça de metal, capacidade 12 litros.
Bicarbonato de sódio pacote de 1 kg
Bobina de papel filme 20cm x 300m
Bobina filme plástico 40cm x 1000 metros para alimentos
Bobina plástica de 10 kg
Bobina plástica de 3 kg
Bobina plástica de 5 kg
Borracha de vedação para panela de pressão 22 litros
Borracha de vedação para panela de pressão 6 litros
Bota de PVC tamanhos de 34 a 42, par
Brilho alumínio embalagem plástica 500 ml, cx c/ 24 und.
Bucha dupla face macia, lado macio x lado crespo. tam. 110x75x25mm
Cera liquida incolor para piso 850 ml, cx com 12 und.
Cloro líquido 1 litro cx com 12 un.
Coador de pano para café, cabo de madeira, médio
Coador de pano para café, cabo de madeira, tam. grande
Coletor (lixeira) de copos descartáveis PVC cor branca, até 200 copos de
200 ml
Colher descartável pct com 50 colheres
Copo descartável - 300ml - embalagem com 100 unidades

KG

1

14,23

UN

30

16,28

UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PAR
CX
UN
CX
CX
UN
UN

31
109
10
50
5
10
10
15
10
10
64
89
1148
30
41
26
104

22,19
8,31
9,46
20,55
32,25
33,66
26,79
32,05
4,45
3,11
41,00
52,90
1,07
130,93
36,00
3,77
3,73

UN

10

35,28

PCT

200

3,82

EMB.

90

6,60

Resistente a água e café. Confeccionado em poliestireno, não tóxico, transparente, reforçado
com frisos laterais, bordas arredondadas não cortantes.

CX

281

98,70

Desentupidor de pia cabo de madeira
Desentupidor de vaso sanitário cabo de madeira 60 cm
Desinfetante com óleo de pinho embalagem 500ml
Desinfetante concentrado aroma lavanda, emb. plástica 2 litros, cx c/ 06
und.

UN
UN
UN

4
4
80

7,15
10,35
8,38

CX

211

36,67

Solução aquosa a base de hipoclorito sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2% a
2,5% p/p, apresentação embalagem plástica lacrada, rótulo deve conter marca, nome do
fabricante, CNPJ, número do lote, data da fabricação, peso, composição, técnico
responsável, prazo de validade 6 meses, conforme Portaria MS N-89 de 25/08/1994 alvejante / lavagem banheiros e pias.

Resistente a água e café. Confeccionado em poliestireno, não tóxico, transparente, reforçado
com frisos laterais, bordas arredondadas não cortantes.

Copo descartável em plástico atóxico tam. 200 ml, cx com 2500 un.

Aspecto líquido, límpido, solução aquosa de tenso ativo catiônico sequestrante, conservante,
fragrância, coadjuvante, cor roxa, ph 8.0 a 9.0, diluição 1/70, norma ABNT-NBR 147254/2012, registro ANVISA

REF.

2,45
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Desodorizante de ambiente lavanda frasco mínimo de 400 ml
33

Composição: Ingrediente ativo, solubilizante, coadjuvantes, perfume e butano/ propano.
Informação Adicional: Controla os odores desagradáveis causados por fungos e bactérias.
Refresca e perfuma o ambiente

FR

20

11,10

CX

165

45,28

UN
UN
UN
UN
CX

10
37
230
50
50

29,58
3,31
3,38
5,75
8,17

UN

26

32,26

CX

53

44,92

Detergente líquido neutro 500 ml. cx com 24 und.
34
35
36
37
38
39
40
41

Princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição
básica tensoativos: aniônicos / não iônicos / coadjuvante / preservantes / sequestrante /
espessante / fragância, glicerinado, tensoativo biodegradável, odor neutro, aspecto líquido
viscoso amarelo, ph concentrado 6.5 a 7.5, testado dermatologicamente, com registro na
ANVISA / Ministério da Saúde, acondicionado em embalagem plástica resistente

Dispenser para copo descartável de 200 ml capacidade 100 copos
Escova de plástico para lavar roupa.
Esponja de aço inox redonda limpeza pesada
Flanela grande, dimensões 46cm (altura) x 76cm (largura), na cor laranja.
Fósforo tam. 5 cm, cx. com 240 und
Garrafa térmica 1 litro com descrição café, corta gota, alta qualidade que
conserva em até 12 horas.
Guardanapo de papel com 50 und. tam. 20x22 cm, caixa c/16 pacotes.

Folha simples, branco, 100% celulose virgem, macio, alta absorção, fabricado em material
puro, não perecível, medindo 20 x 22 cm, pacote com 50 unidades.

Isqueiro a gás médio
42

Com corpo plástico, e ponteira de metal; acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em
contato com o gás; tamanho médio; acondicionado de forma adequada. Padrão de qualidade
igual ou superior a BIC.

UN

95

4,50

43
44
45

Kit de mangueira 1,5m e registro para fogão a gás
Lã de aço com fios micro ondulados 60g. pct c/ 08 und., frd c/ 14 pct
Limpa pedra concentrado para piso rústico, embalagem com 5 litros
Limpa vidro com pulverizador em gatilho embalagem 500ml, cx com 12
und.
Limpador de cerâmica 01 litro caixa com 24 und.
Limpador multi uso 500 ml caixa com 24 und.
Limpador multiuso uso geral p/ limpeza pesada (desengordurante limão)
550 ml, cx c/ 24 unidades
Lixeira plástica com pedal e tampa 50 litros
Lixeira para coleta seletiva em formato de lápis sextavado com abertura
frontal capacidade 50 litros em aço galvanizado.
Lixeira plástica para escritório com pedal e tampa 12 litros
Lixeira pequena em plástico, telada
Luva de borracha tam. grande (par)

KIT
FRD
UN

9
90
20

27,07
24,24
37,95

CX

4

80,97

CX
CX

2
80

95,70
79,57

CX

63

148,38

UN

15

54,21

UN

6

100,00

UN
UN

40
10

32,39
13,20

PAR

60

6,31

PAR

131

6,31

PAR

55

6,35

CX
PCT
UN
UN

5
8
3
4

17,45
8,80
106,60
145,55

46
47
48
49
50
51
52
53
54

Luva para limpeza. Ideal para limpeza pesada, devendo ser composta em borracha de látex
natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Deverá
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 e apresentar o selo do Inmetro,
número de Certificado de Autorização do Ministério do Trabalho.

Luva de borracha tam. medio (par)
55

Luva para limpeza. Ideal para limpeza pesada, devendo ser composta em borracha de látex
natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Deverá
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 e apresentar o selo do Inmetro,
número de Certificado de Autorização do Ministério do Trabalho.

Luva de borracha tamanho pequeno (par)
56
57
58
59
60

Luva para limpeza. Ideal para limpeza pesada, devendo ser composta em borracha de látex
natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Deverá
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 e apresentar o selo do Inmetro,
número de Certificado de Autorização do Ministério do Trabalho.

Luva de silicone (par). cx com 100 und.
Luva plástica transparente pct com 100 und
Mangueira de jardim tam. 30 metros.
Mangueira de jardim tam. 50 metros
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62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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86
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89
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91

Rua São Bento, 401 – Centro – CEP 35.189-000
CNPJ 18.307.389/0001-88 – tel./fax (33) 3425-1155

Mangueira de jardim tam. 60 metros.
Mascara descartável de TNT
Pá de lixo com cabo, 0,80cm, plástico
Palha de aço 60 g. pct c/ 08 und., frd c/ 14 pct.
Palito para churrasco pacote com 100 unidades
Pano de chão algodão, saco duplo costurado, alvejado 76 x 49cm

UN
UN
UN
FRD
PCT

1
50
70
7
30

Em algodão alvejado tipo saco, para limpeza, dimensões aproximadas de 76x49cm.
Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante

UN

1995

4,82

Pano de prato de algodão tam. aprox. 70x40cm
Pano microfibra medindo 60 x 50, com 80 % poliéster e 20% poliamida,
cores variadas
Papel alumínio tam 45 cm x 4,0m, cx c/ 25 unid.
Papel higiênico fino, extra branco macio picotado folha simples 04 rolos de
60 metros, fardo com 12 pacotes, fabricado a partir de fibras naturais
virgens e/ou recicladas, em rolos, utilizado essencialmente para higiene
pessoal.
Papel higiênico, rolão extra macio, tam 300m x 9cm, fardo com 08 rolos
100% celulose virgem certificada, de altíssima qualidade,alta absorção e
resistência ao úmido. Próprio para uso em suporte de papel higiênico de
bobina.
Papel toalha interfolhada c/ 1000 folhas 23 cm x 21 cm - branco luxo.
Papel toalha de cozinha pct com 02 rolos com 60 toalhas de 19x22cm,
fardo c/ 16 pct
Papel toalha picotado para banheiro fardo com 06 unidades de 200 m
Pedra de amolar faca medindo aproximadamente 0,20 x 45 cm.
Peneira de aço fina medindo no mínimo 30cm de diâmetro
Prato descartável fundo (cumbuca) em plástico atóxico medindo 15cm
embalagem com 10 un. cor branca
Prendedor de roupa de plástico grande pct com 12 und.
Rodo cabo de madeira, protegido com plástico, tipo puxa e seca, tam.
60cm
Rodo de madeira e borracha, 30cm, com cabo de madeira
Sabão em barra pacote com 5 und. Neutro glicerinado
Sabão em pó para lavar roupa. Material com inscrição no Ministério da
Saúde/Anvisa embalagem de 1 kg.

UN

188

3,84

UN

60

7,69

CX

14

108,95

FRD

274

60,35

FRD

100

43,52

PCT

1000

14,13

FRD

127

50,62

FRD
UN
UN

300
10
5

40,82
7,08
23,01

PCT

200

9,45

PCT

42

9,40

UN

117

11,74

UN
EMB.

76
120

8,51
7,65

UN

931

8,11

UN

100

1,33

UN

160

31,90

PCT
PCT
PCT

20
20
30

7,87
5,70
4,04

PCT

300

2,81

PCT

2330

3,96

PCT

4760

2,98

PCT

2370

2,65

Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote,
validade e n° de registro Ministério da Saúde.

Sabonete em barra 90 gr.
Sabonete líquido perolizado para mãos, ph neutro – emb. 5 litros. Pronto
para usar. Sem diluir
Saco de papel para pipoca medindo 11 x 15 cm pct com 100 unidades.
Saco de papel para pipoca medindo 7 x 13 cm pct com 100 unidades.
Saco para cachorro quente com 100 unidades medindo 20 x 10 cm
Saco plástico para lixo 30 litros pct com 10 unid.

Cor preto, de polipropileno para coleta de lixo e deverá estar em conformidade com as
normas da ABNT

Saco plástico para lixo 50 litros pct com 10 unid.

Cor preto, de polipropileno para coleta de lixo e deverá estar em conformidade com as
normas da ABNT

Saco plástico para lixo capacidade 100 litros preto, pct com 5 und.

Cor preto, de polipropileno para coleta de lixo e deverá estar em conformidade com as
normas da ABNT

Saco plástico para lixo capacidade 15 litros preto, pct com 10 und.

Cor preto, de polipropileno para coleta de lixo e deverá estar em conformidade com as

194,75
2,62
7,71
47,87
6,37
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normas da ABNT

92
93
94
95
96
97
98
99
100

Soda cáustica com 98 a 99% escama embalagem de 1 kg.

Composição: hidróxido de sódio / cloreto de sódio / nitrato de sódio / barrilha / alumínio /
corante, acondicionado em frasco plástico resistente

UN

50

22,19

Suporte para papel toalha interfolhada, em material plástico, para parede
Suporte para sabonete líquido ou gel em plástico de alto impacto de
parede, com sistema de válvula, com reservatório. antivasamento.
Touca descartável, cor branca.
Vassoura de cerdas de piaçava cabo de madeira (grande)
Vassoura de pelo cabo de madeira revestido de plástico
Vassoura de teto cabo longo 3 metros.
Vassoura para vaso sanitário com suporte.
Vassoura piaçava cabo de madeira revestido de plástico cabo 1,40 m

UN

10

27,30

UN

12

23,73

UN
UN
UN
UN
UN
UN

4300
66
30
22
61
152

3,81
11,47
18,65
20,54
6,75
14,42
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ANEXO II - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO Nº 037/2019 – PMB
COMISSÃO DE PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS - MG
OBJETO: Registro de preços para a eventual e futura aquisição de material de limpeza, material e
utensílios de refeitório e cozinha, material de higiene pessoal e descartáveis, em atendimento às diversas
Secretarias, da Prefeitura Municipal de Braúnas.
PROPONENTE:.......................................................................................................................................
ENDEREÇO:.......................................................................................................................N.º................
BAIRRO:....................................................................CIDADE...................................................UF.........
FONE:...............................................................FAX..........................................................
CEP:..................................................................C.N.P.J....................................................
NOME DO BANCO:...........................................................................................................
AGÊNCIA Nº................. CONTA CORRENTE Nº..............................................................
PREPOSTO QUE FIRMARÁ CONTRATO DE FORNECIMENTO:
NOME:.........................................................................................................................................................
ENDEREÇO:................................................................................................................................................
RG: .............................................................. CPF:.......................................................................................
ESTADO CIVIL..............................................................................................................................................
NACIONALIDADE:.........................................................................................................................................
PROFISSÃO:.................................................................................................................................................
INFORMAR INSTRUMENTO QUE OUTORGA PODERES PARA FIRMAR CONTRATO (CONTRATO
SOCIAL OU PROCURAÇÃO):.................................................................................................................

Item

Descrição

UN

Qtd

Marca

Valor
Unit.

VALOR TOTAL

Menor Preço por Item
Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias
Nome da Empresa: ___________________________________________
Assinatura: _________________________________________________ Data:_____/_____/_____

Total
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO Nº 037/2019 - PMB
DECLARAÇÃO

Declaramos que cumprimos plenamente com todos os requisitos de habilitação constantes da Condição do
edital do Pregão Presencial Nº 026/2019.

(nome da cidade)___________________, ____de ________________de 2019.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal da licitante)
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO Nº 037/2019 - PMB
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

(Nome da empresa), ______________________________________, CNPJ 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.

(nome da cidade)___________________, ____de ________________de 2019.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal da licitante)
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO Nº 037/2019 - PMB
DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao previsto no edital do Pregão Nº 026/2019, 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, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei
8.666/93.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

(nome da cidade)___________________, ____de ________________de 2019.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal da licitante)

).
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ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO Nº 037/2019 - PMB

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI ENTRE SEUS SÓCIOS E NEM EM SEU QUADRO DE PESSOAL,
FUNCIONÁRIOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS.

(Nome da empresa), ___________________________________, CNPJ nº _______________________,
declara, sob as penas da lei, que não possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários,
pessoas com qualquer vínculo empregatício com o Município de Braúnas.

(nome da cidade)___________________, ____de ________________de 2019.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal da licitante)
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO Nº 037/2019 - PMB
DECLARAÇÃO
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
Sr.(a)
________________________________________,
portador
do
Documento
de
Identidade
nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei,
que cumpre os requisitos legais para qualificação como ________________________________ (incluir a
condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei
Complementar Nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.
(
) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº
8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(nome da cidade)___________________, ____de ________________de 2019.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal da licitante)
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ANEXO VIII – MODELO DE PROCURAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO Nº 037/2019 - PMB
PROCURAÇÃO
__________________________________________________________,
com
sede
na
_________________________________n° ____________-MG, cadastrada no CNPJ sob o n°
________________________________, por seu Representante Legal _________________________, pelo
presente instrumento particular de Procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, o(a) Sr.(a)
_____________________________,
carteira
de
Identidade
n°
_______________________________________, expedida pela ___________________________, com CPF
n° _________________, brasileiro (a), com poderes especiais e específicos para prestar esclarecimentos,
firmar compromisso e obrigações, tomar decisões, receber e dar quitação, renunciar ao direito de recurso,
negociar preços, formular ofertas e lances verbais, bem como praticar os atos necessários aos legítimos
interesses outorgante.
Este instrumento é para fins de participação no Processo Licitatório sob modalidade de Pregão Presencial,
n° 026/2019, Processo nº 037/2019, formulada pelo Município de Braúnas/MG.

(nome da cidade)___________________, ____de ________________de 2019.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal da licitante)
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ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO Nº 037/2019 - PMB
O MUNICÍPIO DE BRAÚNAS, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, com sede
(Prefeitura Municipal) na Rua São Bento nº 401, Centro em Braúnas-MG, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 18.307.389/0001-88, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor
JOVANI
DUARTE
MENEZES,
doravante
denominado
CONTRATANTE,
e
a
empresa
............................................................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº
.................................., com sede na Rua ......................, Nº ........, em..............................., representada pelo
Senhor................................., doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Edital de
Licitações (Pregão Presencial Nº 026/2019, Processo Nº 037/2019), celebram o presente contrato a partir
da Ata de Registro de Preços nº 014/2019, mediante às cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a objeto a eventual e futura aquisição de material de limpeza,
material e utensílios de refeitório e cozinha, material de higiene pessoal e descartáveis, em atendimento às
diversas Secretarias, da Prefeitura Municipal de Braúnas, conforme relacionados no Anexo I, parte
integrante deste Contrato, nos termos do Edital do Pregão Nº 026/2019, a que corresponde este pacto.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2. O preço Unitário para a aquisição dos produtos, objeto deste contrato, é o apresentado pela contratada,
devidamente aprovado pela contratante, que totaliza o valor de R$ ..................... (.................).
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial Nº 026/2019, realizado
com fundamento na Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e
na Lei Nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei Nº 8.666/93 combinado com o
inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5. O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro de ....., podendo ser alterado, prorrogado e
aditado nos termos da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, desde que satisfeitas as
exigências legais, regulamentares e previamente justificadas.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
6.1. Caberá ao Contratante:
6.1.1. Permitir acesso dos empregados da Contratada às dependências do Contratante para as entregas
dos produtos;
6.1.2. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
6.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
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6.1.4. Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados;
6.1.5. Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria Municipal
de Administração e Finanças;
6.1.6. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
6.1.7. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper
imediatamente o fornecimento, se for o caso;
6.1.8. Fornecer à Contratada todas as Ordens de Fornecimentos relativas os produtos solicitados;
6.1.9. Efetuar o pagamento conforme especificado neste Contrato;
6.1.10. Informar imediatamente qualquer anomalia detectada no(s) produtos.
6.2. Caberá à Contratada:
6.2.1. Responder em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento,
tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições,
d) indenizações,
e) vales-refeição;
f) vales-transporte,
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
6.2.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Braúnas,
porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão.
6.2.3. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares do Município de Braúnas;
6.2.4. responder pelos danos causados diretamente à Administração da Prefeitura Municipal de Braúnas ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos produtos, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de
Braúnas;
6.2.5. Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em
equipamentos ou nas dependências dos órgãos Municipais ou a terceiros.
6.2.6. Efetuar a entrega dos produtos, objeto da Autorização de Fornecimento, que poderão ser parceladas
de acordo com a necessidade e o interesse da Prefeitura Municipal de Braúnas, no prazo máximo de 5
(cinco) dias, após o recebimento da Ordem de Compra expedida pela Contratante;
7.2.7. Fornecer à Prefeitura a competente nota fiscal discriminando cada item e seu respectivo valor,
referente ao fornecimento efetuado, acompanhada das certidões do INSS e FGTS.
6.2.8. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de utilização, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação expedida pela CONTRATANTE.
6.2.9. Comunicar à Prefeitura Municipal de Braúnas, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
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6.2.10. manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 026/2019, durante toda a execução do contrato.
6.2.11. Todo produto a ser entregue, que não estiver em perfeito estado para utilização, ou seja, os
produtos que estiverem estragados, vencidos, com embalagem danificada ou não atender às exigências do
Contrato, deverão ser devolvidos à Contratada que os substituirá imediatamente, contado do recebimento
da comunicação expedida pela Prefeitura Municipal de Braúnas, ficando as despesas com este
procedimento por conta exclusiva da contratada.
6.2.12. Todo produto entregue a Secretaria Municipal de Administração não poderá apresentar data de
vencimento superior a 20% em referência à sua fabricação.
6.2.13. comunicar à Prefeitura Municipal de Braúnas, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
6.2.14. arcar integralmente com os custos decorrentes dos transportes dos produtos, que deverão ser
entregues no endereço citado na Ordem de Compra.
6.2.15. a entrega e descarregamento dos produtos será por conta da Contratada.
6.2.16. Efetuar a entrega dos produtos no local a ser determinado pela Secretaria Municipal de
Administração, no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda-feira a sexta-feira, em dias úteis,
conforme informado a cada emissão de Ordem de Fornecimento.
6.2.17. Arcar integralmente com os custos decorrentes dos transportes, carga e descarga dos produtos, que
deverão ser entregues no endereço citado no item 7.2.19 deste Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
7.1. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
7.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados quando nas entregas ou em conexão com ele.
7.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas as entregas
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação
deste Contrato.
7.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o
objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8. Deverá a Contratada observar, também, o seguinte:
8.1. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante
durante a vigência deste Contrato;
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8.2. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver
prévia autorização do Contratante; e
8.3. vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento objeto deste Contrato.
CLAUSULA NONA - NOVAÇÃO
9. Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente
contrato, não constituirá novação, nem, muito menos, a extinção da respectiva obrigação, que poderá ser
exigida qualquer tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
10.1. O fornecimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de
Administração, na condição de representante da Prefeitura Municipal de Braúnas, permitida a contratação
de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição.
10.2. A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração da Contratante, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
11. A atestação das faturas correspondentes aos fornecimentos caberá a Secretaria Municipal de
Administração da CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12. A despesa decorrente desta licitação correrá pela dotação orçamentária do orçamento de vigente ou por
outra dotação do mesmo programa para orçamento vindouro:
02.03.01.04.122.0004.2008.3.3.90.30.00 – Ficha 047
02.04.01.12.361.0004.2016.3.3.90.30.00 – Ficha 088
02.04.02.12.361.0019.2019.3.3.90.30.00 – Ficha 102
02.04.05.27.812.0040.2031.3.3.90.30.00 – Ficha 136
02.05.01.10.122.0004.2032.3.3.90.30.00 – Ficha 144
02.05.02.10.301.0014.2036.3.3.90.30.00 – Ficha 156
02.06.01.08.244.0010.2039.3.3.90.30.00 – Ficha 180
02.06.03.08.243.0046.2041.3.3.90.30.00 – Ficha 204
02.06.03.08.243.0046.2043.3.3.90.30.00 – Ficha 212
02.07.01.15.451.0004.2051.3.3.90.30.00 – Ficha 226
02.08.01.20.122.0004.2064.3.3.90.30.00 – Ficha 280
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
13.1. O faturamento será feito mediante a entrega dos produtos, após a apresentação e aceitação da nota
fiscal pela Secretaria Municipal de Administração e o pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias,
transcorrido o prazo necessário para tramitação na Coordenadoria Contábil e Orçamentária.
13.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de
comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS).
13.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de utilização ou em desacordo com as especificações
apresentadas e aceitas.
13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
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13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por
atraso de pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
14. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do Contratante, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
15.1. No interesse do Contratante, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º,
da Lei Nº 8.666/93.
15.2. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratadas os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado.
15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as
supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES
16.1. O descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão nas sanções
previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
16.2. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de
inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:
16.3. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, nas entregas;
16.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor das entregas, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;
16.5. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por
culpa da CONTRATADA.
16.6. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes;
16.7. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pelo Contratante de Ordens de
Início, Reinício ou Paralisação das entregas.
16.8. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser
aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10
(dez) dias.
16.9. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo
punitivo, seguido de notificação para defesa, em conformidade com a legislação vigente, salvo na hipótese
de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
16.10. As multas deverão ser recolhidas na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no prazo de
05 (cinco) dias, contado a partir da decisão definitiva, na esfera administrativa.
16.11. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias
expressamente concedidas pela CONTRATANTE, ou resultante de fato superveniente excepcional e
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imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, guerra,
comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO:
17.1. Este contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93,
observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80, da mesma lei.
17.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à CONTRATADA, esta
entregará a documentação correspondente as entregas executadas que, se aceitos pela Fiscalização, serão
pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
18. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Nº 026/2019, e da proposta da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS
19. Os preços poderão ser realinhados nos termos do Artigo 65, Inciso II, Alínea D, da Lei Federal Nº
8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS ANEXOS
20.1. Constituem Anexos do presente Contrato:
20.1.1.as especificações constantes do Anexo I do Edital do Pregão Nº 026/2019;
20.1.2. a Proposta de Preços apresentadas pela Contratada;
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Mesquita/MG, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
21.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Braúnas, em ______ de ________________________ de 2019.

Visto Jurídico:

JOVANI DUARTE MENEZES
Prefeito Municipal
Contratante

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Contratada

Hamilton Antônio Araújo
Procuradoria Geral
TESTEMUNHAS: 1-______________________________
CPF Nº:

2-______________________________
CPF Nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
1º.1

Rua São Bento, 401 – Centro – CEP 35.189-000
CNPJ 18.307.389/0001-88 – tel./fax (33) 3425-1155

54

B R A Ú N A S 19

ANEXO X – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº 026/2019 - PROCESSO Nº 037/2019 – PMB
O MUNICÍPIO DE BRAÚNAS, Estado de Minas Gerais, com endereço na Rua São Bento nº 401, Centro
em Braúnas/MG, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 18.307.389/0001-88,
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor JOVANI DUARTE MENEZES, considerando o julgamento da
licitação modalidade Pregão na forma Presencial nº 026/2019, para Registro de Preços nº 014/2019,
homologado no dia ... de .............. de 2020, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e
qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº
8.666/93 e suas alterações, e do Decreto Municipal nº 031/2014, conforme disposições a seguir:
I – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto a eventual e futura aquisição de material de limpeza, material e utensílios de
refeitório e cozinha, material de higiene pessoal e descartáveis, em atendimento às diversas Secretarias, da
Prefeitura Municipal de Braúnas, mediante fornecimento parcelado, conforme o disposto no Termo de
Referência - ANEXO I do edital de Pregão Presencial nº 026/2019, que é parte integrante desta Ata, assim
como as propostas vencedoras, independentemente de transcrição.
II – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações dos objetos, as quantidades e as demais condições ofertadas nas
propostas atualizadas são os que seguem:
Fornecedor classificado A:
CNPJ:
CIDADE:
REPRESENTANTE LEGAL:
E-MAIL:
RG:

Item

Especificação do Objeto

RAZÃO SOCIAL:
UF:
TELEFONE:

CEP:

CPF:

Un

Qtd

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

III – DA VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de .... de .............. de ....., tendo
validade até .... de ............... de ......, NÃO PODENDO SER PRORROGADA.
IV – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO
O ajuste com o fornecedor será formalizado pela Prefeitura Municipal de Braúnas ou interessados mediante
assinatura de Contrato ou outro documento válido, observadas as disposições contidas no edital de Pregão
Presencial nº 026/2019 e na ei Federal nº 8.666/93.
O compromisso da entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de
Preços e Edital de Pregão Presencial nº 026/2019, ou por documento equivalente, conforme Lei Federal nº
8.666/93.
A presente ATA implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade,
ficando o fornecedor obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a sua validade, dentro dos
quantitativos estimados.
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As entregas deverão ser efetuadas de acordo com o item 7 do Anexo I – Termo de Referência do Edital do
referido pregão.
V – DAS CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Ficam, ainda, registrados os preços dos licitantes classificados em segundo e terceiro lugar, conforme o
caso, para fins de futura convocação, conforme resultado da licitação, constante dos autos.
VI – DA DIVULGAÇÃO
Será dada a publicidade resumida desta Ata de Registro de Preços para a sua eficácia, que será
providenciada pela Divisão de Materiais, Patrimônio e Serviços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Braúnas/MG, em .... de ................... de ......
Jovani Duarte Menezes
Prefeito Municipal

