Prefeitura Municipal de Consolação
Estado de Minas Gerais
PROCESSO Nº 41/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018

O Município de Consolação/MG, através da Comissão Permanente de Licitações,
designada pela Portaria nº. 01/2018, Rua Ananias Cândido de Almeida, n° 44,
Centro, Telefax: (35) 3656-1222, CEP 37.670-000 - Consolação-MG, torna público,
para conhecimento dos interessados em geral, que na Sala de Sessões de
Licitações, situada no endereço acima, será realizada licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a
aquisição do objeto abaixo descrito e relacionado no Anexo I. A Licitação será regida
em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, bem como em conformidade com
as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e
9.648/98, e demais normas complementares e disposições deste instrumento.
DATA DA SESSÃO: 10/04/2018 - HORA: 10h
LOCAL: Setor de Licitações – Rua Ananias Cândido de Almeida, n° 44, Centro,
Telefax: (35) 3656-1222, CEP 37.670-000 - Consolação-MG
1. DO OBJETO:
1.1. O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para a
aquisição de mobiliário para a Proinfância de Consolação/MG, conforme Anexo I
deste Edital - Modelo de Proposta e Termo de Referência.
2. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
2.1. Para participar no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7
deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de
habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados,
respectivamente, como de nº 1 e 2, com as seguintes inscrições:
AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO-MG – EDITAL DE PREGÃO Nº 18/2018
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO-MG – EDITAL DE PREGÃO Nº 18/2018
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
3. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro,
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de
documento de identidade.
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3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1.deverá
ser apresentada fora dos envelopes.
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
I - se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar:
a) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado;
b) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade
comercial ou de sociedade por ações;
c) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício, no caso de sociedade civil;
d) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática
de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País;
e) registro comercial, se empresa individual.
II - se representada por procurador, deverá apresentar:
a) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no
art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e
de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação
pública; ou
b) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante,
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (a e b), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da
empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma
pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a
falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento
licitatório.
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões
públicas referente à licitação.
3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à
6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do
credenciamento, declaração, firmada por contador devidamente registrado no CRC e
assinada pelo representante legal da empresa de que se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno portem conforme modelo do Anexo VI.
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro,
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inicialmente, receberá os envelopes 01 – PROPOSTA DE PREÇO, e 02 –
DOCUMENTOS.
4.2. Uma vez encerrado prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não
será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e
lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame, apresentar,
ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
5. PROPOSTA DE PREÇOS:
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60
(sessenta) dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e
rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa,
ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá
conter:
a) Razão social da empresa;
b) Descrição do objeto ofertado mais a marca (conforme mostra o MODELO de
proposta).
c) Preços unitários e totais indicados em moeda nacional, para cada item, onde
deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda,
despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante
vencedora;
d) Declaração expressa de que a garantia dos produtos ofertados é de no
mínimo um ano a contar do recebimento;
e) Declaração expressa que os produtos ofertados atendem na integra as
descrições detalhadas constantes do Anexo X – Especificações Técnicas;
f) Carimbo do CNPJ em todas as páginas. (se usar papel timbrado da empresa
não é necessário o carimbo).
Observação 1: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes
no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula.
Observação 2: É parte integrante deste Edital o Anexo X – Especificações
Técnicas, o qual contém todas as descrições técnicas/construtivas dos itens ora
licitados. Tal anexo será disponibilizado para quaisquer interessados, juntamente
com o edital exclusivamente no site www.consolacao.mg.gov.br. A Comissão
Permanente de Licitação não se responsabiliza por Manuais Descritivos do FNDE
baixados de outros sites, até mesmo do próprio FNDE, pois pode haver divergências
nas descrições dos produtos constantes de tais manuais. Na ocasião da entrega, os
bens adjudicados serão conferidos minuciosamente para verificação de sua
conformidade com o Anexo X integrante deste edital. Serão recusados produtos
que não atendam às descrições do mesmo. Consta também deste edital uma tabela
com a descrição resumida dos itens.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora
da oferta de valor mais baixo em cada item e as das ofertas com preços até 10%
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(dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos,
na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03(três),
oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos em suas propostas escritas.
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos
dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos
lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora
da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora do
certame.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a
palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3. e 6.4.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a
proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro,
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço
apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das
propostas.
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a
contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que
seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances,
para cada item.
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito.
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e
aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço fixo por
item, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as
especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.13. Serão desclassificadas itens e/ou propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem
aos requisitos do item 5;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexeqüíveis;
e) apresentem valores superiores aos definidos no Termo de Referência
(Anexo IX);
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Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou
criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se
a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas vantagens não
previstas no edital.
6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e
verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação
exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas
e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto à
Comissão Permanente de Licitações, deste Município, conforme subitem 14.1. deste
edital.
6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova
data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as
licitantes presentes.
7. DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentaraté a data
constante no preâmbulo, dentro do ENVELOPE 02, os seguintes documentos de
habilitação:
a. Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme modelo do Anexo IV;
b. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
c. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
e. 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;
f. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto da licitação ou comprovante de isenção de inscrição;
g. Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Negativa ou
Certidão Positiva com efeito Negativa, conjunta de Tributos Federais e quanto
à dívida ativa federal, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e
Municipal, do domicílio ou sede da licitante;
h. Prova de regularidade relativa à seguridade social (CND/INSS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
i. Prova de Regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
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j. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da (CNDT) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas;
k. Certidão Negativa de Falências e Concordatas do domicílio ou sede da licitante;
l. Declaração da própria licitante de que não existem fatos supervenientes que
impeçam a participação no processo licitatório, até a data de abertura do
envelope de habilitação, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo VII);
m. Declaração de que teve acesso aos documentos que instruem os autos, podendo
ser utilizado o modelo anexo (Anexo VIII);
8. DA ADJUDICAÇÃO:
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) que
ofertar(em) o(s) menor(es) preço(s), por item, será(ão) declarada(s) vencedora(s),
sendo-lhe(s) adjudicado(s) o objeto do certame.
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará
a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que
o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido
preço melhor.
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará
a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para
manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa
manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de
recorrer por parte da licitante.
9. DOS RECURSOS:
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação
das razões de recurso.
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem
como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo,
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03(três) dias corridos, após
o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do
processo.
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
reconsiderar sua decisão ou faze-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo,
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado
da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado
causa à demora.
10. DOS PRAZOS:
10.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início
e incluir-se-á o do vencimento.
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10.2. Só se iniciam ou vencem os prazos aqui referidos, em dia de expediente na
Prefeitura.
10.3. Esgotados todos os prazos recursais e homologado o resultado, a
administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, convocará a(s) vencedora(s) para a
assinatura do Contrato, e a convocada tem um prazo de até 10 (dez) dias para fazêlo, sob pena de decair do direito e sofrer as penalidades cabíveis.
10.4. O prazo de que trata este item poderá ser prorrogado, uma vez, pelo mesmo
período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
11. DO RECEBIMENTO:
11.1. No ato do recebimento, os brinquedos e jogos pedagógicos deverão estar em
perfeitas condições, sob pena de devolução dos mesmos. A(s) empresa(s)
licitante(s) vencedoras, ficará(ão) obrigada(s) a trocar a suas expensas o que vier a
ser recusado, sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.
11.2. Caberá ao Departamento Municipal de Educação a fiscalização dos
brinquedos e jogos pedagógicos, solicitando a substituição dos mesmos em caso de
desobediência às normas técnicas ou quando estiverem com imperfeições.
11.4. Não será aceito, no momento do recebimento, objeto de marcas, fabricantes,
ou apresentações diferentes daquelas constantes na proposta vencedora ou em
discordância com este edital e seus anexos, especialmente o Anexo X –
Especificações Técnicas.
12. DA ENTREGA:
12.1. Os produtos deverão ser entregues diretamente no prédio da Proinfância,
localizado nesta cidade.
13. DO PAGAMENTO:
13.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, à vista
(respeitado o prazo de liquidação de empenho que é de no máximo dez dias úteis),
mediante a entrega total dos objetos pelo licitante vencedor, e somente acontecerão
mediante apresentação de Notas Fiscais, devidamente atestadas e visadas por
quem a Administração designar para o recebimento.
14. DA DOTAÇÃO:
14.1. As despesas do objeto do presente Edital serão atendidas com recursos
provenientes do Termo de Compromisso (PAR) – Processo nº 201500068, que
celebram a União, por intermédio do Ministério da Educação, através do FNDE –
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de Consolação.
15. DAS PENALIDADES:
15.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do
pregão ou de contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
I – Advertência, por escrito;
II – Multas, conforme a seguir:
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a) Caso haja alguma irregularidade relativa à qualidade física dos produtos a
Administração definirá, a seu critério, o índice de gravidade e o cálculo da multa a
ser atribuído a irregularidade encontrada.
b) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos brinquedos
entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE
poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual,
em razão da inexecução total.
c) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido,
para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas.
d) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor do item/grupo, pelo não cumprimento
de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão
contratual por inexecução contratual com entrega superior a 50% (cinquenta por
cento) do total do contrato.
f) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações
contratuais -, entrega inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado, atraso
superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea “a”.
III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que
seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1. Os interessados, que desejarem quaisquer esclarecimentos sobre esta
licitação, poderão obter, desde que solicitado por escrito, diretamente na sede da
Prefeitura de Consolação, com a Comissão Permanente de Licitações ou
exclusivamente pelo endereço de email: licitação@consolacao.mg.gov.br.
16.1.1. Não serão prestados esclarecimentos por telefone.
16.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização do ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subsequente ao ora fixado.
6.3. Para a agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
16.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião, publicação em órgão da imprensa oficial ou serem autenticados por
servidor da Prefeitura de Consolação, com a apresentação dos respectivos originais.
Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à
verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
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16.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
16.6. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar.
16.7. O Anexo X – “Especificações Técnicas” será disponibilizado para quaisquer
interessados, junto a este edital no site www.consolaca.mg.gov.br. A Comissão
Permanente de Licitação não se responsabiliza por Manuais Descritivos do FNDE
baixados de sites na internet, até mesmo do próprio FNDE, pois pode haver
divergências nas descrições dos produtos constantes de tais manuais.
16.8. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:









Anexo I – Modelo de Formulário de Proposta;
Anexo II – Minuta de Contrato de Fornecimento;
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV - Modelo de Declaração de que cumpre as Leis Trabalhistas;
Anexo V - Modelo de Declaração de que cumpre os Requisitos de Habilitação;
Anexo VI - Modelo de Declaração de ME ou EPP;
Anexo VII – Modelo de Declaração Negativa de Fatos Supervenientes;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de que teve acesso a todos os documentos
da licitação;
 Anexo IX – Termo de Referência;
16.9. Em quaisquer documentos onde é exigido o carimbo do CNPJ, o mesmo pode
ser dispensado caso o documento seja apresentado em papel timbrado da empresa.
16.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Paraisópolis/MG, para dirimir quaisquer
litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a
outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Prefeitura Municipal de Consolação, 27 de março de 2018.

Rogilson Aparecido Marques Nogueira
Pregoeiro
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA

EMPRESA:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
TELEFONE:
CNPJ:

Cond. Pagamento:
Conforme Edital

ESTADO:
TELEFAX:
INSC. EST.:

Validade da Proposta:
Conforme Edital

CEP:

Garantia: Um ano a contar
do recebimento

Declaramos que a garantia dos produtos ofertados é de no mínimo um ano a contar
do recebimento definitivo.

Anexar a este documento a relação impressa com os itens e suas descrições, valores
unitários e totais, marca e modelo, carimbada, datada e assinada em todas as
páginas, conforme modelo das páginas seguintes. (se utilizar timbre da empresa, não é
necessário carimbar)

___________________________, _____ de _________________________ de
______.

Carimbo do CNPJ, assinatura e identificação (se utilizar papel timbrado não precisa
carimbo)
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA
TERMO DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

TIPO

QUANTIDADE

01

CONJUNTO DE COLCHONETE
PARA TROCADOR (3 UNIDADES) MOBILIÁRIO
- CO2 (PROINFÂNCIA)

1

02

TúNEL LUDICO EM
POLIETILENO - TL
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

03

CONJUNTO COLETIVO
TAMANHO 01 - CJC-01
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

10

04

CADEIRA PARA CRIANçAS DE 5
A 6 ANOS - C4 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

16

05

QUADROS BRANCOS TIPO
LOUSA MAGNéTICA - QB1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

3

06

CONJUNTO DE COLCHONETE
PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - MOBILIÁRIO
CO3 (PROINFÂNCIA)

6

07

CONJUNTO PARA ALUNO
TAMANHO 01 - CJA-01
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

12

08

QUADRO MURAL DE FELTROQM (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

4

09

PLACA DE TATAME EM EVA
(CRECHES I, II E III).
DIMENSõES: 1000 MM X 1000
MM; ESPESSURA: 20 MM - TA1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

16

10

ARMáRIO ROUPEIRO EM AçO
COM 12 PORTAS - AM2
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

2

11

MESA RETANGULAR
MONOBLOCO - M1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

4

12

QUADRO DE AVISOS METALICO
MOBILIÁRIO
- QC (PROINFÂNCIA)

2

13

POLTRONA INDIVIDUAL
MOBILIÁRIO
ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA)

2

14

ARMáRIO ROUPEIRO EM AçO
COM 16 PORTAS - AM1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

2

15

CADEIRA FIXA COM BRAçOS C7 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

8

16

CADEIRA ALTA PARA
ALIMENTAçãO DE CRIANçAS C1 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

3

17

QUADROS BRANCOS TIPO
LOUSA MAGNéTICA - QB2
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

18

MESA PARA REFEIçãO DE

MOBILIÁRIO

1

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL
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ADULTOS CIRCULAR -M8
(PROINFÂNCIA)
19

ESCORREGADOR COM RAMPA
E UMA ESCADA DE DEGRAUS
EM POLIETILENO - ES
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

20

CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8
MOBILIÁRIO
(PROINFÂNCIA)

4

21

GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

22

GANGORRA COM MANOPLAS
DUPLAS EM POLIETILENO - GA
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

23

ARQUIVO DESLIZANTE EM
CHAPA DE AçO - AQ1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

24

BANCO RETANGULAR
MONOBLOCO - B1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

8

25

CONJUNTO PARA ALUNO
TAMANHO 03 - CJA-03
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

12

26

BERçO COM COLCHãO - BÇ1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

7

27

CASINHA DE BONECA
MULTICOLORIDA EM
POLIETILENO - CS
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

28

MESA DE TRABALHO EM
TAMPO úNICO - M6
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

3

29

CONJUNTO PARA PROFESSOR
- CJP-01 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

2

30

SOFá EM MATERIAL LAVáVEL SF1 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

31

ARMáRIO PARA PRIMEIROS
SOCORROS - AM3
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

32

BALANçO DE 4 LUGARES COM
ESTRUTURA PRINCIPAL EM AçO MOBILIÁRIO
CARBONO - BA (PROINFÂNCIA)

1

33

MESA DE REUNIãO - M7
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

34

CADEIRA GIRATóRIA COM
BRAçOS - C6 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

3

35

GELADEIRA DE USO
DOMéSTICO FROSTFREE - RF2
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

36

PROCESSADOR DE
ALIMENTOS/CENTRíFUGA
(DOMéSTICO) - MT
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

37

MIXER DE ALIMENTOS - MX
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

38

VENTILADORES DE TETO- VT(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

8

39

LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL
EQUIPAMENTOS
- LX2 (PROINFÂNCIA)

8

40

ESTERILIZADOR DE

2

EQUIPAMENTOS
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MAMADEIRAS PARA
MICROONDAS - ES
(PROINFÂNCIA)
41

FREEZER VERTICAL - FZ
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

42

APARELHO DE AR
CONDICIONADO SPLIT 12000
BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

43

CENTRIFUGA DE FRUTAS DE
800W - CT (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

44

BALANçA PLATAFORMA 150KG EQUIPAMENTOS
BL2 (PROINFÂNCIA)

1

45

FOGãO INDUSTRIAL 06 BOCAS EQUIPAMENTOS
FG1 (PROINFÂNCIA)

1

46

CARROS COLETORES DE LIXO EQUIPAMENTOS
CAP 120L - CL (PROINFÂNCIA)

2

47

APARELHO DE AR
CONDICIONADO SPLIT 30000
BTUS - AR1 (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

48

TELEVISãO DE LCD 32'' - TV
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

49

LIQUIDIFICADOR SEMIINDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

50

MáQUINA DE LAVAR LOUCAS
INDUSTRIAL TIPO
MONOCAMARA - LV
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

51

MáQUINA DE LAVAR ROUPA
CAPACIDADE DE 8 KG - MQ
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

52

SECADORA DE ROUPAS 10 KG EQUIPAMENTOS
SC (PROINFÂNCIA)

1

53

FERRO ELéTRICO A SECO - FR
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

54

CONJUNTO DE LIXEIRA
COMPOSTO POR 5 COLETORES EQUIPAMENTOS
- LX1 (PROINFÂNCIA)

1

55

BEBEDOURO ELéTRICO
CONJUGADO COM DUAS
EQUIPAMENTOS
COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA)

2

56

CAFETEIRA ELETRICA - CF
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

57

APARELHO DE MICROSYSTEM
COM KARAOKê - MS
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

5

58

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
8L - LQ1 (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

59

BATEDEIRA PLANETáRIA 20
LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

60

FOGãO 04 BOCAS DE USO
DOMéSTICO - FG2
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

61

ESPREMEDOR DE FRUTAS
CíTRICAS - EP (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

62

APARELHO DE DVD - DVD (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

63

PURIFICADOR DE áGUA - PR

EQUIPAMENTOS

3
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(PROINFÂNCIA)
64

FORNO DE MICROONDAS 30 L EQUIPAMENTOS
MI (PROINFÂNCIA)

2

65

GELADEIRA VERTICAL
INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

66

BALANçA DIGITAL 15 KG - BL1
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

67

BATEDEIRA PLANETáRIA 5
LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

68

SISTEMA DE EXAUSTãO
INDUSTRIAL PARA FOGãO DE 6
BOCAS - CO (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

TOTAL GERAL
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO
Pelo presente instrumento que firma de um lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONSOLAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Ananias Cândido de
Almeida, n.º 44 – Centro, na cidade de Consolação, inscrita no CNPJ sob n.º
18.025.916/0001-61, neste ato representada por seu Prefeito que este subscreve, daqui
para frente denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro a empresa
_____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________, com sede em _____________,
representada por _________, inscrito no CPF sob o nº ___________ doravante
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas
alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação
realizada através do Pregão Presencial nº 18/2018, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
aquisição de mobiliário para a Proinfância de Consolação/MG, incluindo prestação de
serviço de assistência técnica durante o período de garantia, tudo em conformidade com
as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, referente ao Pregão nº 18/2018
conforme relação abaixo:
_______________________________________________
Parágrafo Único - A execução deste deverá ser em estrita obediência ao
presente Contrato, assim como ao Edital do Pregão nº 18/2018 e seus anexos, que
passam a integrar este instrumento, independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda
em receber é de R$.....(....), sendo que o presente contrato não prevê atualização de
valores.
Parágrafo Único - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos
concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa
execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
Cumpridas as obrigações contratuais dispostas neste instrumento, o pagamento será
efetuado em moeda corrente nacional, à vista (respeitado o prazo de liquidação de
empenho que é de no máximo dez dias úteis), mediante a entrega total dos objetos pelo
licitante vencedor, e somente mediante apresentação das Notas Fiscais
correspondentes, devidamente atestadas e visadas por quem a Administração designar
para o recebimento. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na
nota fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.
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Parágrafo Primeiro: A nota fiscal deverá ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE
Consolação e no seu corpo deve constar além da descrição dos produtos solicitados as
seguintes informações: Contrato referente ao Pregão nº 18/2018
Parágrafo Segundo: Ao ser emitida a Nota Fiscal, a mesma deverá ser
imediatamente
enviada
por
e-mail,
no
endereço
eletrônico
compras@consolacao.mg.gov.br, para fins de empenho, aos cuidados do Pregoeiro.
Parágrafo Terceiro: A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal,
documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número
da Conta a ser depositado o pagamento. Obrigatória a conta ser em nome da empresa
(Pessoa Jurídica).
Parágrafo Quarto: Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo
para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
Parágrafo Quinto: A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da
contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que
lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
Parágrafo Sexto: Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que tenha sido imposta à CONTRATADA pela
CONTRATANTE, em decorrência de penalidade ou inadimplência, nos termos da
legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
O presente Contrato terá sua vigência vinculada ao fornecimento total e à garantia do
objeto, sendo esta de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Parágrafo Primeiro – Os brinquedos e jogos pedagógicos deverão na Secretaria
de Educação do Município de Consolação.
Parágrafo Segundo – A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez)
dias uteis contados do recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento (NAF) pela
contratada, sendo que tal documento (NAF) somente será emitido pela Prefeitura de
Consolação, APÓS AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO
FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.
/Parágrafo Primeiro: Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao
fornecimento;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
Parágrafo Segundo: Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o objeto de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do Pregão
Presencial nº 018/2018 e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional,
incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas
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necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado,
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência dos mesmos;
f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar esclarecimentos, sempre que
julgar necessário;
g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos
entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de
03 (três) dias úteis;
h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital
do Pregão Presencial nº 18/2018, durante a vigência do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA
Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada, conforme a infração, estará sujeita
às seguintes penalidades:
I – Advertência, por escrito;
II – Multas, conforme a seguir:
a) Caso haja alguma irregularidade relativa à qualidade física dos produtos a
Administração definirá, a seu critério, o índice de gravidade e o cálculo da multa a ser
atribuído a irregularidade encontrada.
b) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos brinquedos entregues
com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução
total.
c) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas.
d) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor do item/grupo, pelo não cumprimento de
quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual
por inexecução contratual com entrega superior a 50% (cinquenta por cento) do total do
contrato.
f) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizandose quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inferior
a 50% (cinquenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea “a”.
III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
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promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses;
a) infrigência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar
ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos
os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de
suas obrigações contratuais.
Parágrafo Segundo: Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data
respectiva.
CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666,
de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de
Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em
outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de
entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE,
em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com
o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza
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trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES
As condições estabelecidas no Edital de Pregão nº 18/2018 e na proposta apresentada
pela CONTRATADA são partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição.
Parágrafo Único - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos,
quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência,
decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais
como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA
Antes da assinatura do contrato, a CONTRATADA apresentará garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em qualquer das
modalidades previstas no artigo 56, parágrafo 1° da Lei 8.666/93.
A garantia prestada será devolvida à CONTRATADA após o encerramento da vigência
do contrato, desde que não haja imposição de multas contratuais ou no caso de rescisão
negociada do contrato.
No caso de rescisão contratual pelo inadimplemento das cláusulas contratuais pela
CONTRATADA, a garantia não será devolvida e será apropriada pela CONTRATANTE,
sob título de “Receita Extraordinária”.
A devolução da garantia apresentada dar-se-á mediante solicitação da CONTRATADA,
através de requerimento expedido por seu representante à Prefeita Municipal.
A garantia deverá ter validade mínima de um ano dias devendo ser prorrogada sempre
que houver termo aditivo de prazo e complementada no caso de Termo Aditivo de
acréscimo financeiro.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUCESSÃO E DO FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença de 02 (duas) testemunhas, obrigando-se por si e seus sucessores ao fiel
cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de
Paraisópolis/MG, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que
em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Local e Data.

CONTRATADA

CONTRATANTE

DUAS TESTEMUNHAS
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ANEXO III (Modelo)

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018

Através da presente, CREDENCIAMOS o (a) Sr (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
portador (a) da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXXXXX e CPF sob o nº
XXXXXXXXXXXXXXXX, a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de
Consolação/MG, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2018, suprareferenciada, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
CNPJ nº XXXXXXXXXXXX, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em seu nome, bem
como formular propostas, praticar os demais atos inerentes ao certame, inclusive firmar
contrato.

Local, XX/XX/XXXX.

Assinatura e Identificação do Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ
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ANEXO IV
(Modelo)

DECLARAÇÃO DE LEIS TRABALHISTAS

Pela presente, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXX,
DECLARA, sob as penas da Lei, que CUMPRE PLENAMENTE O DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, não empregando menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,
salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local, XX/XX/XXXX.

Assinatura e Identificação do Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ

Rua Ananias Cândido de Almeida, n° 44, Centro, Telefax: (35) 3656-1222, CEP 37.670-000 Consolação-MG
juridicoconsolacao@micropic.com.br ; pmconsolacao@micropic.com.br

Prefeitura Municipal de Consolação
Estado de Minas Gerais
ANEXO V
(Modelo)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Pela presente, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXX,
DECLARA, sob as penas da Lei e em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei
nº 10.520/02, que CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO definidos
no Edital da licitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/208.

Local, XX/XX/XXXX.

Identificação e Assinatura do Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ
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ANEXO VI

(MODELO)

DECLARAÇÃO ME/EPP

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, com sede em
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que é inscrita como
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE),
que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP, e que não se
enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 3º, da Lei Complementar 123/06,
estando apta a usufruir direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não
havendo fato superveniente impeditivo no presente certame.

Local, XX/XX/XXXX.

Assinatura e Identificação do Representante legal da empresa

Assinatura e CRC do Contador

CARIMBO DE CNPJ
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ANEXO VII

(MODELO)

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE FATOS SUPERVENIENTES

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXX, 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.

Local, XX/XX/XXXX.

Assinatura e Identificação do Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ
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ANEXO VIII
(MODELO)

DECLARAÇÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS DO CERTAME

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXX, DECLARA, sob as penas da
Lei, que teve acesso irrestrito a todos os documentos e peças que instruem o presente
processo licitatório, não restando nenhum documento desconhecido nos autos que possa
macular a licitude do procedimento.

Local, XX/XX/XXXX.

Assinatura e Identificação do Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ
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ANEXO IX
Termo de Referência

Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PROINFÂNCIA DE
CONSOLAÇÃO/MG.
Justificativa: Atender ao Termo de Compromisso PAR Nº 201500068, firmado entre a
Municipalidade e o Ministério da Educação/FNDE (FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO).
Critérios de Aceitação dos produtos a serem adquiridos: Terá a licitante vencedora
do certame que entregar o(s) materiais(s) que lhe(s) for(em) adjudicado(s), em até 10
(dez) dias após o recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento (NAF), que
somente será emitida após Autorização Do Ministério Da Educação, Através Do
FNDE – Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação.
O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias após a homologação do
certame.
O prazo a que se refere o subitem anterior começará a fluir no dia seguinte ao recebimento
pela adjudicatária da convocação.
O recebimento dos produtos será:
Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as
especificações;
Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente
aceitação.
A(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) ficará(ão) obrigada(s) a trocar(em), às suas
expensas, o(s) objeto(s) que vier(em) a ser recusado(s), sendo que o ato do recebimento
não importará a sua aceitação;
A licitante vencedora deste certame será responsável pela entrega dos objetos no CMEI de
Consolação.
Pelo fornecimento do (s) objeto (s) deste Edital, uma vez obedecidas às formalidades legais
e contratuais pertinentes, a Tesouraria Municipal pagará à Contratada de seguinte forma:
Uma única parcela a ser paga a vista após a liquidação do empenho que ocorre em no
máximo 10 (dez) dias úteis contados do recebimento.
Procedimento de Fiscalização: O objeto fornecido será fiscalizado por Servidor Municipal,
que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia
será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades
apontadas.
Prazo de Vigência do Contrato: Vigência a contar da assinatura até o encerramento da
garantia.
Garantia: Garantia de um ano a contar do recebimento.
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Penalidades Aplicáveis: Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de
participante do pregão ou de contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
I – Advertência, por escrito;
II – Multas, conforme a seguir:
a) Caso haja alguma irregularidade relativa à qualidade física dos produtos a
Administração definirá, a seu critério, o índice de gravidade e o cálculo da multa a ser
atribuído a irregularidade encontrada.
b) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos brinquedos entregues
com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução
total.
c) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas.
d) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor do item/grupo, pelo não cumprimento de
quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual
por inexecução contratual com entrega superior a 50% (cinquenta por cento) do total do
contrato.
f) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizandose quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inferior
a 50% (cinquenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea “a”.
III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Valores máximos por item: Os valores máximos a serem pagos para cada item estão
demonstrados na tabela seguinte. Serão desclassificadas propostas que cotarem valores
superiores aos constantes da citada tabela:

Tabela de Valores Máximos por Item
TERMO DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS
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ITEM

ESPECIFICAÇÃO

TIPO

QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL

01

CONJUNTO DE COLCHONETE
PARA TROCADOR (3 UNIDADES) MOBILIÁRIO
- CO2 (PROINFÂNCIA)

1

R$ 105,51

R$ 105,51

02

TúNEL LUDICO EM
POLIETILENO - TL
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

R$
1.243,17

R$ 1.243,17

03

CONJUNTO COLETIVO
TAMANHO 01 - CJC-01
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

10

R$ 266,50

R$ 2.665,00

04

CADEIRA PARA CRIANçAS DE 5
A 6 ANOS - C4 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

16

R$ 31,38

R$ 502,08

05

QUADROS BRANCOS TIPO
LOUSA MAGNéTICA - QB1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

3

R$ 308,85

R$ 926,55

06

CONJUNTO DE COLCHONETE
PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - MOBILIÁRIO
CO3 (PROINFÂNCIA)

6

R$ 281,28

R$ 1.687,68

07

CONJUNTO PARA ALUNO
TAMANHO 01 - CJA-01
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

12

R$ 134,60

R$ 1.615,20

08

QUADRO MURAL DE FELTROQM (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

4

R$ 76,25

R$ 305,00

09

PLACA DE TATAME EM EVA
(CRECHES I, II E III).
DIMENSõES: 1000 MM X 1000
MM; ESPESSURA: 20 MM - TA1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

16

R$ 47,01

R$ 752,16

10

ARMáRIO ROUPEIRO EM AçO
COM 12 PORTAS - AM2
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

2

R$ 620,00

R$ 1.240,00

11

MESA RETANGULAR
MONOBLOCO - M1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

4

R$ 760,32

R$ 3.041,28

12

QUADRO DE AVISOS METALICO
MOBILIÁRIO
- QC (PROINFÂNCIA)

2

R$ 203,63

R$ 407,26

13

POLTRONA INDIVIDUAL
MOBILIÁRIO
ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA)

2

R$ 430,00

R$ 860,00

14

ARMáRIO ROUPEIRO EM AçO
COM 16 PORTAS - AM1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

2

R$
1.159,99

R$ 2.319,98

15

CADEIRA FIXA COM BRAçOS C7 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

8

R$ 77,00

R$ 616,00

16

CADEIRA ALTA PARA
ALIMENTAçãO DE CRIANçAS C1 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

3

R$ 126,20

R$ 378,60

17

QUADROS BRANCOS TIPO
LOUSA MAGNéTICA - QB2
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

R$ 424,64

R$ 424,64

18

MESA PARA REFEIçãO DE
ADULTOS CIRCULAR -M8
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

R$ 309,00

R$ 309,00

19

ESCORREGADOR COM RAMPA
E UMA ESCADA DE DEGRAUS
EM POLIETILENO - ES
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

R$ 373,95

R$ 373,95

20

CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8
MOBILIÁRIO
(PROINFÂNCIA)

4

R$ 79,84

R$ 319,36
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21

GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

R$ 699,00

R$ 699,00

22

GANGORRA COM MANOPLAS
DUPLAS EM POLIETILENO - GA
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

R$ 519,04

R$ 519,04

23

ARQUIVO DESLIZANTE EM
CHAPA DE AçO - AQ1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

R$ 535,00

R$ 535,00

24

BANCO RETANGULAR
MONOBLOCO - B1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

8

R$ 424,26

R$ 3.394,08

25

CONJUNTO PARA ALUNO
TAMANHO 03 - CJA-03
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

12

R$ 121,00

R$ 1.452,00

26

BERçO COM COLCHãO - BÇ1
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

7

R$ 420,00

R$ 2.940,00

27

CASINHA DE BONECA
MULTICOLORIDA EM
POLIETILENO - CS
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

R$
1.899,00

R$ 1.899,00

28

MESA DE TRABALHO EM
TAMPO úNICO - M6
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

3

R$ 359,50

R$ 1.078,50

29

CONJUNTO PARA PROFESSOR
- CJP-01 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

2

R$ 245,00

R$ 490,00

30

SOFá EM MATERIAL LAVáVEL SF1 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

R$ 454,72

R$ 454,72

31

ARMáRIO PARA PRIMEIROS
SOCORROS - AM3
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

R$ 552,00

R$ 552,00

32

BALANçO DE 4 LUGARES COM
ESTRUTURA PRINCIPAL EM AçO MOBILIÁRIO
CARBONO - BA (PROINFÂNCIA)

1

R$
1.004,00

R$ 1.004,00

33

MESA DE REUNIãO - M7
(PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

1

R$ 269,29

R$ 269,29

34

CADEIRA GIRATóRIA COM
BRAçOS - C6 (PROINFÂNCIA)

MOBILIÁRIO

3

R$ 203,98

R$ 611,94

35

GELADEIRA DE USO
DOMéSTICO FROSTFREE - RF2
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

R$
1.304,00

R$ 2.608,00

36

PROCESSADOR DE
ALIMENTOS/CENTRíFUGA
(DOMéSTICO) - MT
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$ 500,00

R$ 500,00

37

MIXER DE ALIMENTOS - MX
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$ 122,34

R$ 122,34

38

VENTILADORES DE TETO- VT(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

8

R$ 76,33

R$ 610,64

39

LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL
EQUIPAMENTOS
- LX2 (PROINFÂNCIA)

8

R$ 82,50

R$ 660,00

40

ESTERILIZADOR DE
MAMADEIRAS PARA
MICROONDAS - ES
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

R$ 88,95

R$ 177,90

41

FREEZER VERTICAL - FZ
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$
2.589,33

R$ 2.589,33
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APARELHO DE AR
CONDICIONADO SPLIT 12000
BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

R$
1.159,99

R$ 2.319,98

43

CENTRIFUGA DE FRUTAS DE
800W - CT (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$ 189,99

R$ 189,99

44

BALANçA PLATAFORMA 150KG EQUIPAMENTOS
BL2 (PROINFÂNCIA)

1

R$ 788,99

R$ 788,99

45

FOGãO INDUSTRIAL 06 BOCAS EQUIPAMENTOS
FG1 (PROINFÂNCIA)

1

R$
5.403,00

R$ 5.403,00

46

CARROS COLETORES DE LIXO EQUIPAMENTOS
CAP 120L - CL (PROINFÂNCIA)

2

R$ 239,61

R$ 479,22

47

APARELHO DE AR
CONDICIONADO SPLIT 30000
BTUS - AR1 (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$
2.474,68

R$ 2.474,68

48

TELEVISãO DE LCD 32'' - TV
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

R$
1.141,62

R$ 2.283,24

49

LIQUIDIFICADOR SEMIINDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

R$ 590,00

R$ 1.180,00

50

MáQUINA DE LAVAR LOUCAS
INDUSTRIAL TIPO
MONOCAMARA - LV
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$
9.650,00

R$ 9.650,00

51

MáQUINA DE LAVAR ROUPA
CAPACIDADE DE 8 KG - MQ
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$
1.034,98

R$ 1.034,98

52

SECADORA DE ROUPAS 10 KG EQUIPAMENTOS
SC (PROINFÂNCIA)

1

R$
1.569,66

R$ 1.569,66

53

FERRO ELéTRICO A SECO - FR
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

R$ 62,08

R$ 124,16

54

CONJUNTO DE LIXEIRA
COMPOSTO POR 5 COLETORES EQUIPAMENTOS
- LX1 (PROINFÂNCIA)

1

R$ 499,66

R$ 499,66

55

BEBEDOURO ELéTRICO
CONJUGADO COM DUAS
EQUIPAMENTOS
COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA)

2

R$
1.097,50

R$ 2.195,00

56

CAFETEIRA ELETRICA - CF
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$ 150,35

R$ 150,35

57

APARELHO DE MICROSYSTEM
COM KARAOKê - MS
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

5

R$ 340,00

R$ 1.700,00

58

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
8L - LQ1 (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$ 651,00

R$ 651,00

59

BATEDEIRA PLANETáRIA 20
LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$
4.980,00

R$ 4.980,00

60

FOGãO 04 BOCAS DE USO
DOMéSTICO - FG2
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$
5.189,20

R$ 5.189,20

61

ESPREMEDOR DE FRUTAS
CíTRICAS - EP (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$ 633,75

R$ 633,75

62

APARELHO DE DVD - DVD (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

2

R$ 122,33

R$ 244,66

63

PURIFICADOR DE áGUA - PR
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

3

R$ 735,00

R$ 2.205,00

64

FORNO DE MICROONDAS 30 L EQUIPAMENTOS
MI (PROINFÂNCIA)

2

R$ 313,80

R$ 627,60

65

GELADEIRA VERTICAL
INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1

1

R$
3.710,00

R$ 3.710,00

EQUIPAMENTOS
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66

BALANçA DIGITAL 15 KG - BL1
(PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$ 647,60

R$ 647,60

67

BATEDEIRA PLANETáRIA 5
LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$
1.490,00

R$ 1.490,00

68

SISTEMA DE EXAUSTãO
INDUSTRIAL PARA FOGãO DE 6
BOCAS - CO (PROINFÂNCIA)

EQUIPAMENTOS

1

R$
9.688,00

R$ 9.688,00

R$
74.081,15

R$ 105.368,92

TOTAL GERAL

Prefeitura Municipal de Consolação, 27 de março de 2018.

Rogilson Aparecido Marques Nogueira
Pregoeiro
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