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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º: 0032/2021 

 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS   nº  0032/2021 

 

Processo Administrativo n.º :  0083/2021  

 

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO 

DE SÃO JOÃO DA MATA/MG. 

 

RECIBO 

 

A Empresa __________________________________________________________ retirou este Edital de Licitação e 

deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail _______________________________________ ou pelo tel/ 

fax: ____________________. 

 

 

________________________, aos _____/_____/ 2021. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Nome/ RG/ Assinatura 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO A  

CPL/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA – MG 

PELO FAX: (35) 3455.1122 OU PELO E-MAIL licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br 

 

PARA EVENTUAIS INFORMAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

 

Carimbo Padronizado da Empresa: 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º: 0032/2021 

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021  

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0032/2021  

TIPO: Menor Preço Por Item 

SESSÃO PÚBLICA DIA: 15/09/2021 às 10:30 horas  

   

PREÂMBULO 

 

A Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG), inscrita no 

CNPJ sob o nº 17.935.206/0001-06, através de Sua Pregoeira, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA Lei nº 

10.520/02 subsidiariamente a Lei n˚ 8.666/93 e suas alterações, torna público, para o conhecimento de quantos 

possam interessar, a abertura do Processo Licitatório nº 0083/2021, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 

0032/2021, PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em que a sessão pública ocorrerá às 

10:30 horas do dia 15 de setembro de 2021, em sua sede situada à Rua José de Paiva, n° 546, centro em São João 

da Mata/MG, objetivando a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES  

DO  MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG, definidos no ANEXO I e conforme condições fixadas neste 

instrumento convocatório como se segue: 

 

PREGOEIRO: ROSIMEIRE EUNICE VIEIRA NEGRÃO 

EQUIPE DE APOIO: LUANA PRATEZI PENHA DA SILVA, JAQUELINE DE PAULA FERREIRA. 

ABERTURA DA SESSÃO: DIA: 15/09/2021  

HORA: Às 10:30 horas 

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA”. 

LOCAL: Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG) 

DATA LIMITE: DIA: 15/09/2021  

HORA: Às 10:30 horas 

 

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo 

parte integrante: 

 

01 - Anexo I – Especificação do Objeto e Planilha Quantitativa.  

02 - Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

03- Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento. (Documento 

Preliminar); 

04- Anexo IV – Modelo de Declaração de Superveniência. 

(Documento Preliminar); 

05 - Anexo V – Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição da República. (Envelope Habilitação). 

06 – Anexo VI – Termo de Compromisso (Envelope Proposta); 

07 – Anexo VII – Termo de Referencia; 

08 - Anexo VIII - Minuta Contratual. 

09 - Anexo IX – Declaração ME OU EPP. 

10 - Anexo X - Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de 

Fato Impeditivo Para Licitar Com o Poder Público. 

 

Obs.: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ Nº 17.935.206/0001-06 

 
 

Página 3 de 57 
Prefeitura Municipal de São João da Mata 

Rua Maria José de Paiva, n° 546, Centro, São João da Mata/MG - CEP: 37.568-000 - Fone: (35) 3455-1122 - E-mail: 
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br 

Os Anexos III, IV e IX compreendem a DOCUMENTAÇÃO 

PRELIMINAR, e deverão ser entregues separados a Pregoeira para o Credenciamento da licitante; 

O Anexo V e X deverão ser acondicionado no envelope n. 02 – 

Habilitação; 

O Anexo VI deverá ser acondicionado no envelope n. 01 – 

Proposta Comercial. 

A presente Licitação será realizada na modalidade Pregão 

Presencial, Para Registro de Preços, em conformidade com os preceitos da Lei n. 10.520/2002 de 17 de julho de 

2002, e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e o Decreto Municipal n° 004 

de 2013. 

A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal nas 

interpretações dos termos deste Edital poderá consultar a respeito a Pregoeira e a Equipe de Apoio, que dirimirá as 

dúvidas que suscite a licitação, desde que argüidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

abertura dos envelopes, conforme §§ 1º e 2º do art. 41 da lei 8.666/93. 

 

Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 

Pregão Presencial, devendo protocolizar o pedido, exclusivamente, no setor de protocolo, deste órgão, situado à Rua 

José de Paiva, n° 546, centro em São João da Mata (MG), cabendo a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas. 

     Objeto da presente licitação, descrito abaixo e quantificado no 

ANEXO I, que é parte integrante deste EDITAL, conforme cláusulas e condições a seguir especificadas. 

     

1. OBJETO 

 

1.1. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O 

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES 

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, OBEDECENDO Á 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, CONFORME RELACIONADOS NO ANEXO I. 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a ser firmada entre a 

Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG) e o Vencedor do certame terá validade de 12 (doze) meses, a contar 

da data de sua assinatura.  

2.2. A Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG) não se obriga 

a adquirir o objeto licitado exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo cancelá-lo ou promover licitação 

especifica, quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, sem que caiba recurso por parte da 

detentora.   

3. DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que 

atendam ao ramo pertinente ao objeto licitado e que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e 

seus respectivos anexos. 

3.2. Não será admitida a participação de empresa declarada inidônea 

de acordo com o previsto nos incisos III e IV do Artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e que não tenha sua idoneidade 

restabelecida.   

3.3. Não será admitida a participação de empresa que estiver sob 

processo de falência e concordata, bem como a empresa que incidir no estipulado no artigo 9º, incisos I, II e III da Lei 

nº 8.666/93. 
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3.4. Não será admitida a participação de empresas em regime de 

consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição. 

3.5.  Não poderão participar empresa que possua participação direta 

ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de São 

João da Mata (MG). 

3.6.  A observância das vedações do item anterior é de inteira 

responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

3.7. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do 

objeto licitado não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

3.8. Não será admitida a participação de empresas em regime de 

consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição. 

3.9 Considerando a situação de pandemia do COVID-19 
confirmada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), solicitamos que todos os licitantes higienizem suas 
mãos, tragam e utilizem máscara no dia do certame e mantenham o distanciamento mínimo de 1,5 metros, a 
fim de diminuir as chances de contágio. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. O representante do licitante deverá comprovar, na Sessão 

Pública, a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

4.1.1 - Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, 

deverá este apresentar documento original ou cópia autenticada que comprove tal condição. (Estatuto social, contrato 

social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura). 

4.1.2 - Caso seja designado outro representante, este deverá estar 

devidamente habilitado através de procuração particular, ou Termo de Credenciamento, estabelecendo poderes para 

representar o licitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais e à prática de todos os demais 

atos inerentes ao Pregão Presencial, conforme modelo do Anexo III, juntamente com (estatuto social, contrato 

social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e que comprove a 

representação legal do outorgante). 

     4.2. A documentação mencionada neste capítulo deverá ser 

apresentada juntamente com a Cédula de Identidade do outorgado ou documento equivalente. Serão admitidas 

fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados ao(a) Pregoeiro(a) ou à 

Equipe de Apoio para a devida autenticação. 

4.3. A Declaração de Superveniência, conforme modelo referencial 

do Anexo IV deste edital, também, consiste em documento para credenciamento, e deverá ser apresentada 

juntamente com os documentos para CREDECIAMENTO, e entregues aa Pregoeira, independentemente do conteúdo 

dos outros envelopes. 

4.4. As microempresas e Empresas de Pequeno Porte que 

pretendam se beneficiar da lei para o Tratamento Diferenciado previsto na LC 123/06, deverão se manifestar como tal 

no credenciamento, apresentando Certidão Simplificada da Junta Comercial ou declaração designando-a como EPP 

ou ME assinada pelo seu contador e reconhecida firma, nos termos do artigo 3° da citada lei, sob pena de preclusão 

do direito de preferência. 

4.5. Os primeiros trinta minutos do horário para abertura das 

propostas serão dedicados para credenciamento das empresas licitantes, só podendo ser credenciadas aquelas que 

já estiverem presentes no momento da abertura da Sessão Pública. 

4.6. Declaração da licitante de que se enquadra na condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art.  3º da LC  123/2006 e não está inserida nas 

excludentes hipóteses do § 4º  daquele Artigo. (Anexo IX); 
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4.7.  A não entrega da declaração prevista no item anterior, indicará 

que a licitante optou por não  utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06. 

      4.8. A não demonstração de regular credenciamento compreenderá 

impedimento na participação da fase de lances bem como do exercício do direito de recurso contra as decisões 

prolatadas pela Pregoeira. 

 

5. DA APRESENTAÇÃ DAS PROPOSTAS 

 

5.1. A recepção dos Envelopes far-se-á no local estabelecido no 

preâmbulo deste Edital, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de 

entrega o protocolizado na Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG) – Setor de Licitações. 

5.2. O conteúdo dos envelopes que forem entregues após o dia, 

horário e limites determinados ou que não forem protocolizados, não será objeto de apreciação e julgamento, sendo a 

empresa considerada, automaticamente, desqualificada para o processo licitatório em questão. 

      5.3. As propostas deverão ser apresentadas em um envelope 

fechado, indevassável e colado, deverá constar o nome ou carimbo da firma no verso do envelope até o dia, horário e 

local estipulado no preâmbulo deste EDITAL, constando os seguintes dizeres: 

A Pregoeira e sua Equipe de Apoio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG) 

PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0032/2021  

SESSÃO PÚBLICA DIA: 15/09/2021 às 10:30 horas 

ENVELOPE 1 – "PROPOSTA COMERCIAL" 

(razão social ou nome comercial do licitante, CNPJ, endereço completo) 

 

5.4. O licitante deverá ser enviada em uma via preenchida por meio 

mecânico ou eletrônico, preferencialmente em papel timbrado de sua Empresa ou com o carimbo do CNPJ, 

datada e assinada, rubricadas em todas as páginas, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas de fácil 

leitura e compreensão, devendo, ainda, constar necessariamente: 

5.4.1 - Nome, endereço completo e CNPJ. 

5.4.2 - Número a que se refere processo licitatório, data, hora, da 

abertura da licitação. 

5.4.3 - O prazo de validade das propostas, não podendo ser inferior a 

60 (sessenta) dias, contados da abertura da mesma. 

5.4.4 – Marca e/ou Descrição do Item Ofertado. 

5.4.5 - Preço Unitário e Total, nos termos contidos no item 6 (seis) 

deste EDITAL. 

5.5. A apresentação da proposta será considerada como evidencia de 

que o proponente examinou criteriosamente os documentos deste Pregão Presencial e julgou-os suficientes para 

a elaboração de Proposta voltada à execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.  

5.6. Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira e sua equipe 

de apoio quaisquer erros matemáticos e/ou de digitação. 

5.7. Deverá acompanhar a proposta comercial o “Termo de 

Compromisso”, conforme modelo referencial do Anexo VI. 
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5.8. A Equipe de Apoio solicita aos participantes que, juntamente com 

a Proposta de Preços Por Escrito, seja encaminhada a Proposta Por Meio Digital (Pen Drive ou CD), para facilitar 

na apuração dos preços. 

6. DOS PREÇOS 

 

6.1. O preço do objeto licitado deverá ser estipulado, em moeda 

oficial do País, com 02 (duas) casas decimais após a virgula, sendo desconsideradas para efeito de julgamento a 

terceira casa decimal, já incluídos todos os tributos que sobre ele possam incidir. 

6.2. Indicação do preço unitário da proposta, expresso em numeral e 

o preço total por numeral e extenso, abrangendo todo o objeto licitado, conforme ANEXO I, no caso de divergência 

entre a discriminação do preço em algarismo e aquele expresso por extenso, será considerado, exclusivamente, a 

importância escrita por extenso. Havendo divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o primeiro. 

6.3. No preço proposto considerar-se ao inclusos todos os custos 

com Fretes, ICMS, em salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, seguro, equipamentos, 

matérias, despesas de administração, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem 

necessárias à perfeita execução do objeto licitado. 

6.4. Os fornecimentos serão de forma parcelada e deverão ser 

entregues no endereço informado pelo setor responsável, sendo de total responsabilidade da Licitante Vencedora 

os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução dos fornecimentos. 

6.5. Não serão aceitos preços máximos superiores aos apontados na 

pesquisa de preço, em conformidade ao Termo de Referência do presente Edital. 

7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA 

HABILITAÇÃO 

 

7.1. Serão consideradas habilitadas para o presente processo 

licitatório, as empresas que apresentarem os seguintes documentos, os quais deverão estar em vigor na data da 

abertura: 

7.1.1 – PROVA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

7.1.1.1 – RG e CPF do responsável pela assinatura do contrato; 

7.1.1.2 – Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 

7.1.1.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado 

dos documentos de eleição de seus administradores; 

7.1.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

7.1.2 – PROVA DE REGULARIDADE FISCAL: 

7.1.2.1 - CNPJ - prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda; 

7.1.2.2 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal que 

abranja as contribuições sociais/previdenciárias, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional; 

7.1.2.3 - Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
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7.1.2.4 - Certidão Negativa ou positiva com efeito negativo de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei 12.440 de Julho de 2.011 e a Resolução Administrativa TST n° 

1470/2011. 

7.1.2.5 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 

7.1.2.6 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal. 

 

7.1.3 – PROVA DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

 

7.1.3.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 

cartório distribuidor da sede da pessoal jurídica, emitida no Máximo 30 (trinta) dias antes da data fixada para abertura 

dos envelopes de documentação, ou dentro do prazo de validade da certidão. 

 

      7.2 – Declaração de cumprimento ao dispositivo no inciso XXXIII, do 
artigo 7º da Constituição da Republica, conforme Modelo do Anexo V.  

7.3 - Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato 

Impeditivo Para Licitar Com o Poder Público. (Anexo X); 

7.4. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou publicação original em Órgão da Imprensa 

Oficial. Será admitida fotocópia sem autenticação cartorial, desde que os respectivos documentos originais sejam 

apresentados na reunião de abertura dos envelopes. 

7.5. A documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ 

apresentado, não sendo permitido a mesclagem de documentos, e encerrado o prazo para recebimento de envelopes, 

nenhum outro documento será aceito, nem serão permitidos quaisquer esclarecimentos ou acréscimos dos licitantes 

ao material apresentado. 

7.6. Os documentos deverão ser apresentados em um envelope 

fechado, indevassável e colado, deverá constar o nome ou o carimbo da firma no verso do envelope até o dia, horário 

e local estipulado no preâmbulo deste EDITAL, constando os seguintes dizeres: 

 

A Pregoeira e sua Equipe de Apoio 

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DA MATA (MG) 

PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0032/2021  

SESSÃO PÚBLICA DIA: 15/09/2021 às 10:30 horas 

ENVELOPE 2 – "DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO" 

(razão social ou nome comercial do licitante, CNPJ, endereço completo) 

 

8. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

E DA ABERTURA: 

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos 

licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira receberá, em envelopes distintos, e devidamente 

lacrados e protocolizados, os documentos exigidos para habilitação e a proposta. 

8.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas proposta ou 

documentação fora do prazo estabelecido neste Edital. 

8.3. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as 

propostas, ocasião em que será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos no 

Objeto da Presente Licitação, item 1.1, e na cláusula 5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, deste instrumento, 

desclassificando-se as incompatíveis que: 
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8.3.1 - Apresente preços baseados em outra (s) proposta (s), 

inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor; 

8.3.2 - Contiverem em seu texto rasuras, emendas, borrões, 

entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem capaz de dificultar o julgamento, assim como aquelas que se 

enquadre em qualquer das situações previstas no artigo 48 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

8.4. No julgamento das propostas, a Pregoeira e a Equipe de Apoio 

poderão, a seu critério, solicitar assessoramento técnico a órgão ou a profissionais especializados. 

8.5. Todos os documentos contidos nos envelopes das propostas 

deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação.  

8.6 No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos 

requisitos exigidos, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; não havendo 

pelo menos três ofertas que atendam as condições aqui definidas, poderão os autores das melhores propostas 

escritas, até o máximo dos três melhores preços, oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 

os valores oferecidos. 

8.6.1 - Não serão aceitos lances de preço maior ou igual ao último 

lance que tenha sido anteriormente ofertado; 

8.6.2 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços 

iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances; 

8.6.3 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que 

for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente do menor preço; 

8.6.4 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate; 

8.6.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 

pela Pregoeira, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeitos de ordenação das propostas; 

8.6.6 - Será concedido ao representante da empresa licitante, quando 

solicitado aa Pregoeira, tempo para que se consulte a empresa representada acerca da viabilidade do lance verbal, 

ficando a critério da Pregoeira a determinação da duração da consulta; 

8.7. Não obstará a continuação do certame licitatório a ausência de 

lances verbais, sendo então verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço estimado para a 

contratação. 

8.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, 

indagados pela Pregoeira, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.9. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo 

com o menor preço apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor desconto ofertado, comparando-os 

com os registrados nos autos, no Termo de Referencia (Anexo VII). 

8.10. Sendo aceitável o preço ofertado, a Pregoeira procederá à 

abertura do envelope contendo os "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" do licitante que apresentou a melhor 

proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste edital. 

8.11. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a 

documentação em situação regular, conforme estabelecido. 

8.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

8.13. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço incompatível, 

a Pregoeira poderá negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor. 
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8.14. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, 

proceder-se-á na forma do disposto no item 8.11, ou seja, a abertura do envelope contendo os documentos para 

habilitação. 

8.15. Frustrada a negociação, a Pregoeira desclassificará a proposta 

e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

8.16. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo 

esta ser assinada pela Pregoeira e por todos os licitantes presentes. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1. O julgamento da presente licitação será efetuado pela Comissão 

de Licitação, que considerará vencedor o licitante que, atendendo às exigências deste EDITAL e de seus ANEXOS, 

ofertar a proposta mais vantajosa para Administração Pública, observadas as especificações, e outras condições 

estabelecidas neste Edital e de acordo com estabelecido no Art. 45, § I, inciso I, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 

nº 8.883/94, Lei nº 9.648 de 27/05/98 e em especial pela Lei 10.520 de 17 de Julho de 2.002. 

9.2. A competente Classificação das Propostas de Preços, será 

determinada através do Critério de Menor Preço, definidos no ANEXO I, desde que atendidas as especificações 

constantes deste edital. 

9.3 Após a negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

9.4 Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a licitante não 

atender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 

podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a 

habilitação da licitante, será declarada vencedora. 

9.5 A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover, quaisquer 

diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo as 

licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 

  

10. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata aos autos.  

10.2. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao (à) Pregoeira (a) e serem  

protocolados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na sede da Prefeitura  Municipal, no horário de  

09:00h  às 16:00hs. A Pregoeira poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, 

encaminhá-lo(s) à Autoridade Superior, com as devidas informações, para apreciação e decisão, no mesmo prazo. 

10.3. - Não serão aceitos em hipótese alguma, recursos e 

impugnações enviados e-mail, sem a devida confirmação do setor de licitações do recebimento, sendo de 

responsabilidade da empresa solicitar ao setor a confirmação. 

10.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira à vencedora. 

10.5. Qualquer recurso de impugnação contra a decisão da Pregoeira 

terá efeito suspensivo. 

10.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados no Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura. 
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11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. Inexistindo manifestação recursal, caberá aa Pregoeira a 

adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 

Superior, afixando-se a decisão no quadro de avisos. 

11.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento e 

comunicado este às licitantes, caberá ao Ordenador de despesa a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 

vencedor, seguindo-se a competente homologação do procedimento licitatório, com a afixação da decisão no quadro 

de avisos. 

11.3. O objeto deste PREGÃO PRESENCIAL será adjudicado ao 

licitante cuja proposta seja considerada vencedora. 

11.4. A Adjudicação será feita ao proponente classificado em primeiro 

lugar e, em caso do mesmo, injustificadamente, não assinar a Ata de Registro de Preços e, conforme o caso, o 

Contrato de Compromisso de Fornecimento, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, após a convocação da licitadora, é facultado a este convocar os licitantes remanescentes, na ordem da 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições proposta pelo primeiro classificado ou revogar a 

licitação, nos termos do artigo 64, § 2°, da Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.883/94.   

11.5. Lavrar-se á Ata de Registro de Preços respectiva, a licitante 

vencedora e a Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, nos moldes da Minuta constante no Anexo II deste 

edital. 

11.6. A Ata de Registro de Preços ou Contrato de Compromisso de 

Fornecimento a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação, observando-se os termos da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

11.7. O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido 

para assinatura do contrato implicará perda do seu direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 

da Lei 8.666/93. 

12. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

12.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste 

PREGÃO PRESENCIAL ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Leis 10.520/2002 e 8.666/93. 

12.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de 

Registro de Preços ou o Contrato de Compromisso de Fornecimento ou aceitar o instrumento equivalente e a 

inexecução total ou parcial do contrato, dará direito à Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG) de aplicar as 

penalidades previstas na Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, e Lei 9.648/98 sem prejuízo das demais sanções 

aplicáveis à espécie. 

12.3. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, 

a Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG) poderá aplicar ao Contratado as seguintes penalidades, além da 

responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no artigo 49, da Lei 8.666/93: 

12.3.1 - Advertência; 

12.3.2 - Multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 

30º (trigésimo) dia de atraso, na não entrega dos produtos no prazo assinalado sobre o valor do Fornecimento não 

Realizado. O fornecimento efetuado fora das características originais, também ocasionará a incidência de multa aqui 

prevista, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento 

12.3.3 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, não 

executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho, 

contrato ou documento correspondente. 
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12.3.4 - A inexecução total do Contrato, importará a suspensão do 

direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no Município de São João da Mata 

(MG), pelo prazo desde já fixado de 24 meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

12.3.5 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Administração; 

12.3.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que tiver aplicado a penalidade. 

12.4. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002 e o art. 14 do 

Decreto 3.555/2000, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, impedido de licitar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e, será descredenciado no CRC, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4.º da Lei 10.520, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR 

 

13.1. O licitante vencedor ficará obrigado a: 

 

13.1.1 - Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O 

não atendimento a esta condição caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante 

às penalidades previstas neste Edital.  

13.1.2 – Entregar os materiais e/ou serviços no prazo Máximo de 05 

(cinco) dias após a emissão e recebimento da autorização de fornecimento. 

 

13.1.3 - Responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e 

pelos atos dos seus representantes legais. 

13.1.4 - Fornecer a licitadora a(s) competente(s) nota(s) fiscal (is) 

referente(s) ao fornecimento efetuado, acompanhada das certidões da RECEITA FEDERAL, FGTS e TRABALHISTA. 

13.1.5 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas 

diretas e indiretas, tais como fretes (independentemente de faturamento mínimo), descarga, impostos e quaisquer 

despesas com as pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não terão qualquer vínculo empregatício 

com a licitadora. 

13.1.6 - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou 

material que seus empregados venham causar ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando da execução do 

fornecimento, objeto deste instrumento, ou em razão de má qualidade dos produtos fornecidos. 

13.1.6 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação. 

13.1.9 - Aceitar ampliações ou reduções dentro do limite estabelecido 

pela Lei Federal 8.666/93. 

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

14.1. O objeto contratual será recebido provisoriamente, nos termos 

do artigo 73, II da Lei 8.666/93, mediante termo assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos e com a especificação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ Nº 17.935.206/0001-06 

 
 

Página 12 de 57 
Prefeitura Municipal de São João da Mata 

Rua Maria José de Paiva, n° 546, Centro, São João da Mata/MG - CEP: 37.568-000 - Fone: (35) 3455-1122 - E-mail: 
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br 

14.2. A Administração disporá no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

data em que se der o recebimento provisório, para a verificação da qualidade dos produtos fornecidos e conseqüente 

aceitação e rejeição. 

14.3. A Administração reserva-se o direito de não receber os 

produtos em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato, sem prejuízo das penalidades 

e sanções previstas. Uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, o fornecimento 

será recebido definitivamente, mediante termo assinado pelas partes. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, 

a Administração se obriga a: 

15.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste edital, 

dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas; 

15.1.2 - Designar a um responsável para acompanhar a execução 

do objeto e o seu recebimento, bem como para dirimir dúvidas quando solicitadas pela contratada, promovendo assim 

o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado; 

15.1.3 - Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e 

defeitos observados no cumprimento da obrigação ora ajustada. 

15.1.4 - Rejeitar, o bem que a empresa vencedora entregar fora 

dos padrões normais de consumo e das especificações do Edital e anexo; 

 

16. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.  

16.1. O Pagamento pelo fornecimento do objeto decorrentes da 

presente Licitação, será efetuado, Pela Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG), por processo legal, 

observada a Proposta Comercial apresentada. 

16.2. O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da 

Prefeitura, por processo legal, até o 30º (trigésimo) dia útil posterior à data de apresentação das Faturas/Notas Fiscais 

e mediante a entrega dos produtos, em consonância com a Ordem de Fornecimento, requisição ou documento 

equivalente, efetuados pelo Departamento competente, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento 

das obrigações devidas por parte da Contratada. 

16.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, 

o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  

16.4. A Prefeitura Municipal, no seu setor competente, verificará o 

exato cumprimento das obrigações da Contratada, observando à quantidade, à qualidade e ao atendimento do 

Contrato. 

16.5. Os preços estipulados serão finais, não se admitindo reajustes 

de Preços. 

18. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS  

 

17.1. O sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas gerais 

da Lei Federal n˚ 8.66/93 e modificações posteriores, especialmente seu artigo 15, além de toda legislação correlata, 

inclusive o Decreto Municipal n.º 004/2013 (que regulamenta o SRP na modalidade Pregão). 

17.2. A existência de preços registrados não impede a administração 

sempre que julgar conveniente e oportuno, de efetivar as contratações por meio de procedimentos licitatório especifico 

ou de contratação direta, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao compromissário fornecedor a 

preferência em igualdade de condições;  

17.3. O direito de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso 

a Administração opte por realizar a aquisição através de licitação específica ou superior ao validamente registrado. 

Nesta hipótese, o compromissário fornecedor do produto terá assegurado seu direito à contratação. 
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17.4. É vedada a aquisição de produtos por valor igual ou superior ao 

Preço Registrado, ressalvada a hipótese de esgotamento da capacidade de serviço do compromissário fornecedor. 

17.5. Encerrado o processo licitatório para Registro de Preço, será 

firmado entre a Administração e o vendedor a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e, conforme o caso, o CONTRATO 

DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, ao qual se aplicam as disposições da Lei n˚. 8.666/93 e legislação 

correta; 

17.6. Uma vez assinado (s) o (s) instrumentos, a Administração 

poderá convocar o compromissário a fornecer os produtos, na forma e condições fixadas no presente Edital e no (s) 

instrumento (s) referido (s); 

17.7. O aperfeiçoamento do compromisso de Fornecimento dos 

produtos será feito mediante contrato a ele acessório denominado Ordem de Fornecimento ou através de instrumento 

equivalente. 

17.8. Homologada a presente licitação, a Administração lavrará o 

documento ATA DE REGISTRO DE PREÇO – Anexo II, e conforme o caso, o Contrato de Compromisso. 

17.9. A Ata de Registro de Preços será lavrada em duas vias, 

devendo uma ser juntada ao processo que lhe deu origem e a outra entregue ao detentor do Registro de Preços.  

17.10. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro 

de preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação 

regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar 

o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e 

demais disposições vigentes. 

 

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO E 

RESCISSÃO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 

 

18.1. O preço registrado será cancelado quando se mantiver 

incompatível ao praticado no mercado, desde que tal situação seja documentalmente comprovada. 

18.2. O compromisso de fornecimento poderá ser rescindido nas 

hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei n˚ 8.666, de 23 de junho de 1993. 

18.3. Compete a Administração do Município de São João da Mata 

(MG) decidir acerca do cancelamento do registro de preços e/ou da rescisão do contrato de fornecimento. 

 

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1. As dotações orçamentárias específicas destinadas a cobrir as 

despesas decorrentes da presente licitação serão as do orçamento de 2021, discriminadas como se segue: 40-54-55-

69 - 81 - 87- 104 -116 - 124 - 138 - 142 - 156 - 173 - 203 - 216 - 309. 

19.2. As Áreas Solicitantes são: Secretaria de Administração e 

Fazenda, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Industria, Comércio e Agropecuária, Secretaria de 

Educação, Secretaria Saúde Promoção Social e Meio Ambiente e Secretaria de Cultura e Turismo. 

 

     20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. A Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG) poderá 

revogar a presente licitação, por interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, sempre 

com despacho fundamentado, sem que caiba aos licitantes quaisquer reclamações ou indenizações. 

20.2. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local marcado, 

com antecedência de 15(quinze) minutos do horário previsto. 

20.3. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, 

para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ Nº 17.935.206/0001-06 

 
 

Página 14 de 57 
Prefeitura Municipal de São João da Mata 

Rua Maria José de Paiva, n° 546, Centro, São João da Mata/MG - CEP: 37.568-000 - Fone: (35) 3455-1122 - E-mail: 
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br 

20.4. O Município reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as 

Sessões e utilizar este meio como prova. 

20.5. O resultado do julgamento da licitação será publicado no 

Quadro de Avisos ou na Imprensa Oficial do Município, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente da sua 

publicação em órgão da imprensa oficial do ESTADO DE MINAS GERAIS. 

20.6. A detentora da Ata, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias.  

20.7. A Comissão de Licitação poderá, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências objetivando esclarecer ou complementar informações que possam instruir e elucidar questões 

pendentes do processo, vedada a juntada de documentos não apresentados no momento oportuno. 

20.8. Nenhuma despesa com tributos, encargos sociais ou qualquer 

outra que não tenha sido incluída no preço da proposta poderá ser debitada à Prefeitura Municipal de São João da 

Mata (MG). 

20.9. Licitante adjudicado se responsabilizará pelos encargos sociais, 

previdenciários, trabalhistas e tributários de qualquer espécie, que incidam ou venha incidir sobre objeto da presente 

licitação, bem como por qualquer dano direto ou indireto, seja à prefeitura, seus servidores ou a terceiros. 

20.10. O licitante poderá participar da presente licitação orçando 

todos os itens ou aqueles que lhe convierem, conforme previsto no ANEXO I, deste EDITAL. 

20.11. As omissões e dúvidas com relação à presente licitação, como 

também a este EDITAL, serão dirimidas pela Pregoeira e a Equipe de Apoio. 

20.13 Qualquer informação complementar poderá ser obtida nos dias 

úteis, na Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG), das 08:00 ás 16:00 horas, ou pelo telefone (035) 3445.1122. 

20.14. Fica eleito o foro da Comarca de Silvianópolis (MG) para 

solucionar quaisquer questões oriundas dessa licitação. 

 

São João da Mata (MG), 26 de agosto de 2021.    

 

ROSIMEIRE EUNICE VIEIRA NEGRÃO 

Pregoeira Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 0032/2021  

 

MODALIDADE: Pregão Presencial Para registro de Preços nº. 0032/2021  

TIPO: Menor Preço Por Item 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0083/2021  

 

(NOME,  SEDE  SOCIAL,  INSCRIÇÃO  NO  CNPJ/MF),  por  seu  sócio gerente/administrador  abaixo-assinado,  

vem,  respeitosamente,  à  presença  de  Vossa Senhoria apresentar a seguinte proposta para  CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES  DO  MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG, 

durante a vigência do contrato obedecendo à planilha de quantitativos, conforme Termo de Referência – 

Anexo VII, durante a vigência do contrato, obedecendo a previsão orçamentária,  declarando  estar  de  acordo 

com as disposições do Edital e Minuta da Ata de Registro de Preços referente à licitação modalidade Pregão 

Presencial nº  0032/2021 realizada pela Prefeitura do Município de São João da Mata (MG), conforme seguinte 

relação: 

 

ATENÇÃO 
 
LEIA  ATENTAMENTE  AS  OBSERVAÇÕES  A  SEGUIR.  NA  MENOR  DÚVIDA,  ENTRAR  EM  CONTATO  COM  
O  SETOR  DE LICITAÇÕES PARA PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS: 
 
A PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDA NO SISTEMA INFORMATIZADO QUE SEGUE EM  ARQUIVOS  
DIGITAVEÍS  ANEXOS  E  DEVERÁ  SER  ENTREGUE  EM  CD ou Pendrive,  QUE  SERÁ PARTE INTEGRANTE 
DA PROPOSTA, DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTAS. 

 
A proposta Comercial será elaborada de forma eletrônica em programa próprio disponibilizado no site oficial da 

Prefeitura Municipal de São João da Mata, através do link: www.saojoaodamata.mg.gov.br/?conteudo=Editais, onde o 

licitante deverá realizar um download do programa de coleta de propostas, disponibilizado no link acima, que deverá 

ser devidamente instalado.  

No mesmo link, estará disponibilizado aos licitantes o manual de instalação e utilização do programa para auxiliar e 

sanar as dúvidas que vierem a surgir.  

Após a realização da cotação da proposta eletrônica e conferencia por parte do licitante, o mesmo deverá prosseguir 

da seguinte forma:  

1° Após finalizar o preenchimento dos itens de seu interesse, o licitante deverá clicar em “CONFIRMAR”, em seguida, 

visualizar o relatório de coleta de proposta gerado pelo próprio programa, conferir detalhadamente se os dados 

gerados estão de corretos, fazer a impressão, datar, assinar e anexa-lo dentro do Envelope de n° 01 PROPOSTA; 

2° Salvar o arquivo em mídia removível (pen drive ou CD) e anexa-lo dentro do Envelope de n° 01 PROPOSTA 

COMERCIAL; 

3° O licitante deverá solicitar via o e-mail: licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br o envio do arquivo digital, formato TXT.  

4° O licitante que tiver algum problema para cadastrar a proposta eletrônica, deverá realizar um chamado através do 

e-mail: licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br relatando a ocorrência, devidamente fundamentada. 

  

O NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PODERÁ ACARRETAR A 

DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE.  

 

Prazo de Entrega: 05 (dias) DIAS APÓS EMISSÃO E RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. 

http://www.saojoaodamata.mg.gov.br/?conteudo=Editais
mailto:licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br
mailto:licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br
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Prazo de validade da proposta: 60 DIAS. 

 

Condição de Pagamento: 30 (trinta) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL E ENTREGA DO BEM. 

 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários, encargos sociais e fiscais, bem 

como frete até o destino e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação e que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos.  

 

Cidade/Data 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 0032/2021  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES  DO  MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 

DA MATA/MG 

 

 

Aos ____ dias do mês de ___________________ de 2021, no Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de São João da 

Mata (MG), situado à Rua Maria José de Paiva, nº 546, centro, o DD. Prefeito Municipal de São João da Mata (MG), 

Senhor Rosemiro de Paiva Muniz, nos termos da Lei 10.520/02, subsidiariamente a lei n.º 8.666/93, e suas alterações, 

bem como o Decreto Municipal n.º 004/2013 (que regulamenta o SRP na modalidade pregão), e das demais normas 

legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 0032/2021, por deliberação da Pregoeira do município, resolve registrar os preços para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES  DO  MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 

DA MATA/MG, tendo sido os referidos Preços oferecidos pela empresa _________________________________ 

estabelecida à ___________________________, n.º ________, bairro ________________,  na cidade de 

__________________, inscrita no CGC sob o n.º _____________________, I.E. ______________________, 

representada neste ato, pelo Sr. (a) ____________________, portador de R.G. n.º _________________ e CPF n.º 

__________________ e cuja proposta foi classificada em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas 

Cláusulas que se seguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

 

Constitui objeto principal do presente instrumento, o Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura. 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo 

de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir o bem referido nesta ata, sem 

que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas. 

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram 

impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas 

detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

I – O Preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus 

anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial Para registro de Preços de nº 0032/2021. 

II - O fornecimento decorrente desta Ata, será observadas as disposições do Decreto nº 004/2013, que regulamenta o 

SRP na modalidade pregão, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão Presencial Para 

Registro de Preços nº 0032/2021 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso 

independentemente de transcrição. 

III - O fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão Presencial 

Para Registro de Preços de nº 0032/2021 pelas empresas detentoras da Presente ATA, as quais também a integram. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ Nº 17.935.206/0001-06 

 
 

Página 18 de 57 
Prefeitura Municipal de São João da Mata 

Rua Maria José de Paiva, n° 546, Centro, São João da Mata/MG - CEP: 37.568-000 - Fone: (35) 3455-1122 - E-mail: 
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

      

VALOR TOTAL ESTIMADO:  

 

 CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

I - O fornecimento dos materiais e/ou serviços será no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão e recebimento 

de autorização de fornecimento.  

II - O local da entrega, em cada fornecimento, será em locais pré-determinados pela administração. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

I – O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo legal, até o 30º (trigésimo) dia útil 

posterior à data de apresentação das Faturas/Notas Fiscais e mediante a entrega dos produtos, em consonância com 

a Ordem de Fornecimento, requisição ou documento equivalente, efetuados pelo Departamento competente, e depois 

de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da Contratada. 

II - A  CONTRATADA  seja  optante  pelo  Sistema  Integrado  de  Pagamento  de  Impostos  e Contribuições  das  

Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –  SIMPLES,  a  mesma  deverá apresentar,  juntamente  com  a 

Nota  Fiscal/Fatura,  a devida  comprovação,  a fim  de  evitar  a  retenção  na fonte dos tributos e contribuições, 

conforme legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

I - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 

vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 

II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder as especificações exigidas, no edital de Pregão 

Presencial que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para 

substituição, no prazo máximo de dois (02) dias independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por 

memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade 

pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 

IV – O bem deverá ser entregue acompanhado da respectiva nota-fiscal. 

V - As empresas detentoras da presente ata poderão, facultativamente, aceitar acréscimos superiores a vinte e cinco 

por cento, dentro do prazo de validade do registro. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

I - A não entrega dos materiais e/ou serviços no prazo assinalado, importará na aplicação de multa diária na ordem de 

0.3% (três décimos por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do Fornecimento não Realizado. 

II - 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o 

conseqüente cancelamento da nota de empenho, Ata de Registro de Preços, contrato ou documento correspondente. 

III - O fornecimento dos materiais e/ou serviços fora das características originais, também ocasionará a incidência de 

multas previstas, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento, 

igualmente, será aplicada as multas previstas no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta 

no presente ajuste. 

IV - As eventuais multas aplicadas, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não 

eximem da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a 

declaração de rescisão do pacto em apreço. 
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V - A inexecução total do Contrato, importará a CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com 

qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no Município de São João da Mata (MG), pelo prazo desde já fixado 

de 24 meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do contrato. 

VI - Será propiciada Ampla Defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens 

precedentes. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

I - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei n.º 8.666/93. 
II – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível 
ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos 
do contrato. 
III – Para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a comprovação do percentual se dará mediante a 
apresentação das notas fiscais de compra do produto, antes e depois da redução ou reajuste.  Ocorrendo 
reajustamento de preços os mesmos serão reajustados observando o disposto do inciso II, Artigo 40 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com o inciso III Artigo 55 e inciso II alínea “d” parágrafo 6º do 
Artigo 65 do referido diploma legal. Sendo obrigatório o cumprimento conforme segue: 
 
a) Os pedidos de Reequilíbrio Econômico e Financeiro deverão vir instruídos com as notas fiscais da época da 
licitação e as atuais acompanhadas dos novos preços a serem praticados, devendo respeitar o teto da margem de 
lucro da época da licitação. 
b) A empresa somente poderá alterar os preços após o deferimento do pedido do Reequilíbrio por parte da Prefeitura. 
c) O Reequilíbrio econômico e financeiro não retroagirá a ordens de fornecimento já emitidas, sendo aplicável ao 
saldo restante a partir da data do deferimento do pedido com a sua respectiva publicação. 
d) As ordens de fornecimento já emitidas não serão alteradas sob a alegação de que houve alteração no preço, sendo 
de responsabilidade da licitante solicitar o reequilíbrio econômico e financeiro a partir do momento em que tiver direito 
e não aguardar a emissão de pedidos por parte da prefeitura para solicitá-lo. 
e) As ordens de fornecimento já emitidas, sem que tenham sido protocolados os pedidos de reequilíbrio econômico e 
financeiro deverão ser entregues no preço original. 
f) O pedido de reequilíbrio econômico e financeiro deverão ser protocolados na Secretaria Geral da Prefeitura 
Municipal de São João da Mata (MG). 
g) O contratado fica obrigado a suportar os acréscimos e supressões no limite de 25% do valor do contrato, nos 
termos do art. 65 § 1º da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

   I - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

40-54-55-69 - 81 - 87- 104 -116 - 124 - 138 - 142 - 156 - 173 - 203 - 216 - 309. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art. 73, II 

“a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

 

1 - Pela Administração, quando: 

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
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B – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da 

Administração; 

C - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim 

for decidido pela Administração; 

D - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

E - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

F - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou 

por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 

presente Ata de Registro de Preços, caso de ser ignorado, incerto ao inacessível o endereço da detentora, a 

comunicação será feita por publicação no órgão oficial do município, considerando o cancelamento a partir da 

publicação. 

2 - Pela detentora, quando: 

 

A - mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de 

Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 

previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

B - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a antecedência 

de 30(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do 

pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

I - Integram esta Ata, o edital do Processo de Licitação n. º 0083/2021 modalidade Pregão Presencial n. º 0032/2021, 

seus anexos e as propostas das empresas classificadas no certame. 

II - Fica eleito o foro da Comarca de Silvianópolis, Estado de Minas Gerais para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente Ata. 

III - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal n.º 004/2013, a Lei Federal 10.520/02, 

subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93, e sua alterações, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 

aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

 

São João da Mata  (MG), ___ de _____________de 2.01____. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA - CONTRATANTE 

ROSEMIRO DE PAIVA MUNIZ - PREFEITO MUNICIPAL 

 

Firma__________________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: _____________________________       _____________________________   
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0032/2021  

 

(usar preferencialmente papel timbrado da empresa) 

 

 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............, portador(a) da Cédula de Identidade n. .............. e CPF sob n. 

..................., a participar da licitação instaurada pelo Município de São João da Mata  (MG), na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0032/2021, supra-referenciada, para nos representar no referido 

processo licitatório, podendo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, 

rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação à recursos, bem como, assinar atas, 

recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  

 

São João da Mata  (MG), em .... de ......... de 2021. 

 

 

____________________________________  

(assinatura)  
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DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

 

 

 DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes que obstaculizem a habilitação para 

o Processo Licitatório nº 0083/2021, modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 0032/2021. Empresa 

____________________, CNPJ _________, com sede na _______________. 

 

 

 

 

 São João da Mata  (MG), ________ de ________________ de 2021. 

 

 

 

 

 

____________________________________  

Ass. Responsável  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0032/2021   

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

...................................................................... 
(nome da empresa)  

com sede na ......................................................... 
(endereço)  

inscrita no CNPJ sob o n. ..........................., vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção à Lei 

n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma 

contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: 

 

"(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a 

menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos." 

 

São João da Mata (MG), .... de ................... de 2021. 

 

 

_______________________________ 

(assinatura) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0032/2021   

 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Pelo presente Termo de Compromisso, a empresa .................., inscrita no CNPJ n. ..........., com sede na 

(Av./Rua/Pça), n. ....., Bairro....., em (cidade)/(UF), vencedora do certame em epígrafe, e aqui representada pelo 

Sr.(Fulano), (CPF), (RG), representante devidamente credenciado nos autos do Pregão Presencial Para Registro de 

Preços nº 0032/2021, compromete-se fornecer  o material  licitado, mediante a apresentação da autorização da 

Secretaria solicitante, sob o valor registrado em ata, após efetuado os lances verbais e declara que tem ciência 

das penalidades a que está submetida sua empresa, em caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, 

consoante as previsões contidas no Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços nº. 0032/2021 nas Leis n. 

10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, pelo Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000, com as modificações 

posteriores. 

 

E por ser expressão da verdade, firma a presente em duas vias de igual teor e forma, ficando uma juntada aos autos 

do Processo Licitatório do Pregão Presencial Para Registro de Preços nº. 0032/2021. 

 

São João da Mata  (MG), ... de ................... de 2021. 

 

 

 

___________________________ 

(assinatura) 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 Constitui o objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS 

SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG, durante a vigência do contrato. 

 

1.2 Especificação do objeto e quantitativo 

 

Item Descrição Qtde. Unid. 

1 Agenda Comercial Capa Dura 30 UN 

2 
Agenda executiva espiral diária de mesa - Formato: 200 mm x 275 mm - Numero de 
folhas: 200 folhas.  
 

10 UN 

3 Alfinete Para Mapa – Colorido 200 
PCTE 50 
UN 

4 Almofada Para Carimbo, Material Caixa Plástico, Tam. Médio - Cor Azul. 30 UN. 

5 
Apagador Quadro Branco - Material Base Feltro, Material Corpo - Plástico - Medidas 
Aprox. Comprimento 15 Cm 

20 UN. 

6 Apontador Para Lápis Jumbo 250 UN 

7 Apontador para Lápis Sem Depósito - tam. Pequeno - Cores Variadas 350 UN. 

8 Balão nº 6 – Liso - Cores variadas 3000 
PCTE 50 
UN 

9 Balão nº 7 – Liso - Cores variadas 1000 
PCTE 50 
UN 

10 Balão nº 9 – Decorado  1000 
PCTE 50 
UN 

11 Balão nº 9 – Liso - Cores variadas 1000 
PCTE 50 
UN 

12 Barbante Escolar Cru 8 Fios 100g. Rolo 74 metros  100 ROLO 

13 Bateria de lítio 3V CR 2032  100 
Pacte 5 
unidades 

14 
Bobina para Máquina de Calcular - Largura 56,50 mm - Comprimento 35 m - 
diâmetro Max 60 mm 

200 UN 

15 Bola de Isopor para uso didático/pedagógico 50 mm. 100 
PCTE 50 
UN 

16 Borracha branca n.º 40, macia especial para apagar lápis 800 UN 
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17 
CABO DE FORÇA ENERGIA PARA 
COMPUTADOR - Padrão novo brasileiro, tipo tripolar, cabo de força para energia 
para computador e monitor. 

20 
UN 

18 
CABO HDMI DE COBRE, REVESTIDO EM PVC, FULL HD 1.080P, COM NO 
MÍNIMO 1.5 METROS - 20 

UN 

19 
CABO USB PARA IMPRESSORA - 
Padrão USB e impressora, cabo para conexão de periféricos sendo um dos lados 
Plug A Macho e o outro Plug B Macho 

40 
UN 

20 
CABO VGA PARA TELA DE 
COMPUTADOR - Cabo vga x vga macho, comprimento de no mínimo 1,5m; 
compatível com monitores / projetores; duas pontas vga macho. 

32 
UN 

21 

Caderneta Escolar Com e Sem Timbre - Tamanho Fechado (LxA): 7,4 cm x 11 cm - 
Capa em Supremo 250 g/m² - Miolo: Offset 75 g/m² - Folha: 30 - Cores: Preta, 
branca, vinho, vermelha, laranja, verde claro, verde escuro, azul claro, azul escuro, 
marrom claro e marrom escuro.  

400 UN 

22 
Caderno Brochura 1/4 - Capa Dura.  Costurado 48 folhas . Formato: 140 mm x 200 
mm - Cores Variadas Folhas Brancas - PERSONALIZADO CONFORME ARTE DA 
PREFEITURA 

1400 UN 

23 
Caderno Brochura Sem Pauta 60 Folhas - Capa Flexível. Formato 200 mm x 275 mm 
Folhas Brancas - PERSONALIZADO CONFORME ARTE DA PREFEITURA 

300 UN 

24 
Caderno Brochura Universitário 60 folhas Capa Flexível. Formato 200 mm x 275 mm 
Folhas Brancas - PERSONALIZADO CONFORME ARTE DA PREFEITURA 

5000 UN 

25 
Caderno Brochura Universitário Capa Dura Costurado 96 Folhas. Formato 200 mm x 
275 mm Folhas Brancas - PERSONALIZADO CONFORME ARTE DA PREFEITURA 

1000 UN 

26 
Caderno Brochura 1/4 - Capa Dura.  Costurado 48 folhas . Formato: 140 mm x 200 
mm - Cores Variadas Folhas Brancas  

1400 UN 

27 Caderno Brochura 1/4 - Pauta Verde - Formato 140 mm x 200 mm Folhas Brancas 300 UN 

28 
Caderno Brochura Sem Pauta 60 Folhas - Capa Flexível. Formato 200 mm x 275 mm 
Folhas Brancas  

300 UN 

29 
Caderno Brochura Universitário 60 folhas Capa Flexível. Formato 200 mm x 275 mm 
Folhas Brancas  

5000 UN 

30 
Caderno Brochura Universitário Capa Dura Costurado 96 Folhas. Formato 200 mm x 
275 mm Folhas Brancas  

1000 UN 

31 Caderno Caligrafia com 40 folhas. Formato 202 mm x 140 mm. Folhas Brancas 300 UN 

32 
Caderno de Cartografia Espiral - Sem Seda - 48 folhas 56g/m² -  Capa em Cartão 
Duplex. Dim. 275mm x 200mm Folhas Brancas 

300 UN 
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33 Caderno protocolo de correspondência 1/4 - 100 folhas 10 UN 

34 Caderno quadriculado 40 Folhas. Formato 140 mm x 202 mm Folhas Brancas 200 UN 

35 
Caderno Universitário Espiral 10 Matérias - 200 Folhas.  Capa Dura. Formato 200mm 
x 275 mm Folhas Brancas 

200 UN 

36 Caixa de Papelão para Arquivo Morto. Medindo Aprox. 35 x 13,5 x 25 cm. 700 UN. 

37 
Calculadora de mesa 12 dígitos, bateria Lr 54, visor móvel, base do teclado 
metalizada, solar, desliga automaticamente após 5 minutos 

40 UN 

38 Calculadora eletrônica de mesa com Bobina -   visor e 12 dígitos 10 UN 

39 
Caneta Esferográfica Escrita Fina, Corpo transparente sextavado, com protetor de 
plástico entre a carga e o corpo da caneta, ponta de latão e esfera de tungstênio, 
tamanho com tampa 15 cm aproximadamente. Cor Azul, 

3000 UN 

40 
Caneta Esferográfica Escrita Fina, Corpo transparente sextavado, com protetor de 
plástico entre a carga e o corpo da caneta, ponta de latão e esfera de tungstênio, 
tamanho com tampa 15 cm aproximadamente. Cor Preta 

500 UN 

41 
Caneta Esferográfica Escrita Fina, Corpo transparente sextavado, com protetor de 
plástico entre a carga e o corpo da caneta, ponta de latão e esfera de tungstênio, 
tamanho com tampa 15 cm aproximadamente. Cor Vermelha 

400 UN 

42 Caneta Hidrográfica Marcadores Com Ponta Grossa 350 
ESTOJO C/ 
12 CORES 

43 
Caneta Marca Texto - Ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar 
com linha fina, tintas fluorescentes.  

1000 UN 

44 Caneta para marcar CD/DVD – tinta permanente 2.00 mm 30 UN 

45 Capa Plástica para Encadernações em PVC. Cor Preta, formato A4. 30 
PCTE 100 
UN 

46 Capa Plástica para Encadernações em PVC. Cor Transparente, formato A4. 30 
PCTE 100 
UN 

47 
Cartela de Bingo - Em papel jornal. Cor natural - Papel jornal 45 g - quantidade de 
folhas: 100 folhas - Tamanho: 108 x 120 mm 

200 BLOCO 

48 Cartolina. Tam. 50 x 65. Gramatura 150 g. Cores variadas 1500 UN 
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49 Clips Galvanizado nº 3/0 160 CX  500 GR 

50 Clips Galvanizado nº 6/0 160 CX 500 GR 

51 Clips Galvanizado nº 8/0 160 CX 500 GR 

52 Cola Bastão com Glicerina - Atóxica 100 UN 20g 

53 Cola Branca Líquida 90 grs. Não tóxica 600 UN 90g 

54 Cola Branca Líquida 500 gramas- Não Tóxica 200 UN 500 g 

55 Cola Colorida 23 g/cada frasco. Caixa com 06 cores – Atóxica 100 CX 

56 Cola Colorida com Gliter 25 g/cada frasco.  Caixa com 06 cores 100 CX 

57 
Cola de Silicone Líquida Para Uso em Trabalhos Manuais: Pano, Papel, papelão, 
espuma, madeira e outros. 

60 UN 100g 

58 
Cola para EVA e Isopor 90 gr.  Com bico aplicador econômico, solúvel em álcool e 
secagem rápida. 

100 UN 90g 

58 Cola Quente em bastão incolor (fina) 200 PCTE 1 KG 

60 Cola Quente em bastão incolor (grossa) 100 PCTE 1 KG 

61 
Colchete Latonado nº 14. Ideal para prender papeis, plásticos etc. Caixa com 72 
unidades 

40 CX 

62 Compasso Escolar em Aço Cromado. Comprimento Total Mínimo: 120mm 20 UN 

63 
Corretivo em Caneta - Fácil de usar, proporcionado correções precisas, com o 
máximo controle e conforto.  O líquido é liberado ao pressionar o corpo. Contém 8ml 
de corretivo à base de solvente 

80 UN 

64 Corretivo em Fita 6 m x 5 mm 220 UN 

65 Corretivo Líquido à base de água 18ml 100 UN 18 ml 

66 Crachá Identificador vertical com Jacaré Transparente. Tam 70 X 100 mm 200 UN 

67 
Diário de Classe Fundamental Nível I - Tamanho Fechado ( LxA): 20 cm x 32,2 cm - 
40 páginas - Capa em Cartolina 180 g/m². Miolo: Offset 90g/m² 

100 UN 

68 
Elástico Fino em Látex Resistente e Macio. Com 500 gramas - tipo de amarrar notas 
de dinheiro. 

40 PCTE 

69 Envelope Convite 75g. Tam. 130mm x 190mm. Cores Variadas. Caixa 500 unidades 5 UN 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ Nº 17.935.206/0001-06 

 
 

Página 29 de 57 
Prefeitura Municipal de São João da Mata 

Rua Maria José de Paiva, n° 546, Centro, São João da Mata/MG - CEP: 37.568-000 - Fone: (35) 3455-1122 - E-mail: 
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br 

70 
Envelope Plástico - Cor Transparente - Formato A4 - 225 mm x 300 mm - Furações: 
com 04 furos 

1000 UN 

71 Envelope Saco Kraft Natural A4. Formato 33 x 24 - Pardo  1500 UN 

72 Envelope Saco Kraft Natural. Formato 25 x 17,5 – Pardo 600 UN 

73 Envelope Saco off set Branco 90g Tam. 229x 324  1000 UN 

74 Envelope Visita 80g Branco. Tam 115 mm x 80 mm 400 UN 

75 
Espiral para Encadernação, material plástico. Diâmetro 12 mm (para encadernação 
com até 70 folhas) 

20 
PCTE 50. 
UN 

76 
Espiral para Encadernação, material plástico. Diâmetro 17 mm (para encadernação 
com até 100 folhas) 

40 
PCTE 50 
UN 

77 
Espiral para Encadernação, material plástico. Diâmetro 25 mm (para encadernação 
com até 160 folhas) 

30 
PCTE 50 
UN 

78 
Espiral para Encadernação, material plástico. Diâmetro 29 mm (para encadernação 
com até 200 folhas) 

20 
PCTE 50 
UN. 

79 
Espiral para Encadernação, material plástico. Diâmetro 07 mm (para encadernação 
com até 25 folhas) 

20 
PCTE 50 
UN 

80 Estilete Largo Corpo Plástico 18 mm Comprimento Aprox. 152 mm 60 UN. 

81 
Estojo de Apagador de Quadro Negro - Material madeira - Caixa para acondicionar 
giz. 

40 UN 

82 Etiqueta Adesiva Escolar 45 x 70mm - Com Pauta - Com Tarja Vermelha  30 
PCTE 400 
UN 

83 Etiqueta Ink-Jet + laser - Branca - Tamanho da Etiqueta (MM) 33,9 x 101,6 30 CX 100 F 

84 EVA - Formato 400mm x 600 mm x 1,8mm - Cores Variadas 4000 UN 

85 EVA - Formato 400mm x 600 mm x 1,8mm - com Desenho 4000 UN 

86 EVA - Formato 400mm x 600 mm x 1,8mm - com Gliter - Cores variadas 1400 UN 
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87 Extrator de grampo tipo espátula 40 UN 

88 Fita Adesiva Colorida- Rolo de 12 mm x 10m Cores Variadas   120 ROLO 

89 Fita Adesiva Dupla Face 12 mm x 30 m 100 ROLO 

90 Fita Adesiva Transparente 18mm  x 50m 100 ROLO 

91 Fita Adesiva Transparente 45 mm x 50 m 120 ROLO 

92 Fita crepe 18mm x 50m 200 ROLO 

93 Fita crepe 45mm x 50m 300 ROLO 

94 
Fita de Cetim Simples - Lisa . Cores Variadas. Largura 10 mm ou nº 02, Composição 
100% poliéster. Peça 10 metros 

80 ROLO 

95 Fita matricial em nylon - Cor Preta - Compatível com Impressora Epson 2180 20 UN 

96 Fita matricial em nylon - Cor Preta - Compatível com Impressora EPSON LX-300+II 20 UN 

97 
Fitilho Plástico. Ideal para finalização de embalagens.  Tam. 05 mm x 50 metros. 
Cores Variadas. Rolo 50 m 

80 ROLO 

98 

Fonte Para computador 200W - 
Watts reais mínimo: 200W, espessura do chassi: 0.4; Sel. Comutador: 115V / 230V; 
Fan: 8cm; Comprimento do cabo: 400mm Medidor de cabo: 20; Conectores: 20 + 4P 
/ 4P / (IDE + SATA) * 2; Cor dos conectores: preto; garantia de 1 ano. 

20 UN 

99 
Giz Escolar Branco - Caixa com 64 palitos, para aplicação em quadro negro, atóxico, 
antialérgico. Composição: Gesso e água. 

120 CX. 

100 
Giz Escolar Colorido. Caixa com 64 palitos, para aplicação em quadro negro, atóxico, 
antialérgico. Composição: Gesso e água 

100 CX 

101 
Glitter - Composição PVC - ideal para decoração em geral, artesanatos artigos de 
festas, roupas, fantasias, trabalhos escolares e acabamentos em geral. Cores 
Variadas - Pacote 500 gramas 

100 PC 

102 Grampeador Grande 26/6 metal 16cm 60 UN 

103 Grampo para Grampeador 23/13 Galvanizado cx 5000 Unidades 40 CX 

104 Grampo para Grampeador 26/6 galvanizado cx 5000 Unidades 
60 
 

CX  5000 
UN 

105 

HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 
3.0 - Interface: USB 3.0 e Compatível com USB 2.0; Não necessita de alimentação 
externa: direto da porta USB; Duas formas de backup: copia os 
arquivos automaticamente para o drive 

11  UN 

106 
Holerite com Bloqueio - Carbonado - 02 vias - Auto copiativo - Medidas do 
Formulário: 210 x 140 - Cx c/ 3000 unidades 

12 CX 

107 Isopor médio - 50 x100cm, Espessura 10mm 100 UN 

108 
Jogo de bingo - Profissional Completo Com 100 Bolinhas Grande nº 03 -  Material do 
Tabuleiro: Eucatex com numeração Branca impressa em silk screen - Medida 

4 UN 
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aproximada do Tabuleiro: 33 X 53 X 0,5 Cm - Material aproximada do Globo: Metal 
Zincado - Medida aproximada do  Globo: Altura (37 Cm) x Largura 27 Cm - Hastes de 
sustentação do Globo: Altura 24 Cm - Material das Bolinhas: Madeira - Medida 
Aproximada Bolinhas: 2,1 Cm De Diâmetro -Tabuleiro Com Pezinhos De Borracha 

109 
Laçinhos de Cetim - Para lembrancinhas em Geral- Cores Variadas. Pacote 10 
unidades  

600 PC 

110 Lantejoula Cubeta com furo Central - 0,6 mm. Pacote Aproximado 110 gramas 200 PC 

111 Lantejoula Cubeta com furo Central - 10 mm. Pacote Aproximado 110 gramas 200 PC 

112 
Lápis Borracha - ideal para apagar textos, e pequenas áreas escritas a caneta 
esferográfica. Formato Redondo - Borracha livre de PVC . Caixa com 12 unidades 

7 CX 

113 Lápis de Cera Tipo Estaca - Gizão de cera -  Cx 12 Unidades. 350 CX 

114 Lápis de Cor Formato Jumbo. Triangular. Caixa 12 unidades 300 CX 

115 
Lápis de Cor Longo Tradicional com 12 unidades. Madeira 100% reflorestada e selo 
fsc. Ponta max resistente atestada pela técnica sekural. 

700 CX 

116 
Lápis de Escrever tipo Jumbo, ideal para crianças no início de alfabetização tipo três 
quartos para mãozinhas pequenas.  

400 UN 

117 
Lápis Preto nº 2. Madeira 100% reflorestada, Ponta max. Formato hexagonal ou 
sextavado, não tóxico, com selo do Inmetro.  

4000 UN 

118 Lastex Branco. Composição: 58% Elastodieno 42% Poliester - Rolo 10 Metros 50 ROLO 

119 Lastex Preto.  Composição: 58% Elastodieno 42% Poliester - Rolo 10 Metros 50 ROLO 

120 
Livro de Ata com 100 folhas, capa dura de papelão 1.040g/cm² revestida por papel 
Kraft folhas internas 56g/cm², dimensões 220x320mm 

40 UN 

121 Livro de Ponto 4 assinaturas com 100 folhas- 215 x 350 mm, Capa dura 50 UN 

122 
Livro de Registro Específico Farmácia - Folhas: numeradas - Termo de abertura e 
encerramento - 100 Folhas. Formato: 315 mm x 285 mm (Conforme Portaria Anvisa 
n.º 344/98) 

6 UN 

123 Massa para modelar 180 Grs. Macia à base de amido, atóxica.- Com 12 Unidades. 800 CX 

124 
Material Gráfico - Certificado de Conclusão de Educação Básica, 1 x 0, papel off set 
180 g/m² - Tamanho Ofício (21,59 x 35,56 cm) 

350 UN 

125 
Material Gráfico - Ficha Individual do Aluno 1º Grau - Formato A-4, 1 x 1 cores, papel 
off set 150g 

500 UN 
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126 
Material Gráfico - Formulário Contínuo Padronizado Personalizado (Nota de 
Empenho) - Nota com 03 vias - Folha inteira. Papel auto copiativo - Tam: 240 x 305 
mm. Caixa com 1000 unidades 

30 CX 

127 

Memoria RAM 4GB - Tipo de 
memória: DDR4 SO-DIMM; Dimm: Sem buffer, Não ECC; Capacidade: 4GB (1x4GB); 
Memória única Velocidade: 2400 MHz mínimo; Classe: CL19;  Latência:  CL19-19-
19-43; 
Tensão: 1,2v. 

12  UN 

128 Moldura com vidro A4 10 UN 

129 

Mouse Conexão USB - Com as 
seguintes características mínimas: 
 
Conexão: USB 2.0 
Sensor: Sensor Óptico 
DPI: 1.000 DPI 
Quantidade de botões: 3 botões 
Durabilidade (acionamentos): 3 milhões 
Material Roda Scroll: Borracha antiderrapante 

40 UN 

130 
Olho Móvel 10 mm - Indicado para artesanatos em geral. Tam. 10 mm. Pacote 1000 
unidades 

4 PC 

131 
Olho Móvel 6 mm - Indicado para artesanatos em geral. Tam. 6 mm. Pacote 1000 
unidades 

6 PC 

132 Palito para churrasco, pacote com 100 unidades. Tam 30 x 4 mm 100 PC 

133 Palito para Picolé - Pontas arredondadas - Pacote 100 unidades 80 PC 

134 Papel Camurça - Formato mínimo 40x60cm. Cores diversas. 900 UN 

135 
Papel Carbono A-4 Preto. Película de Poliéster com camada de carbono. Folhas 
individuais separadas 

100 UN 

136 Papel Cartão Tamanho 50 x 70 - Cores variadas 1000 UN 

137 Papel Celofane - 50 x 50cm - Cores variadas 500 UN 

138 Papel Collor Set – Tam. 48 x 66 Cm- Cores variadas 1000 UN 

139 Papel Contact Colorido/Estampado - Rolo com 10 Metros 20 ROLO 

140 
Papel Contact Transparente - rolo com 25 Metros, laminado de PVC auto adesivo 
protegido no verso por papel siliconado, pode ser aplicado em forração externa e 
interna de armários.  

10 ROLO 

141 Papel Crepom Liso. Tam. 0,48 x 2,00 m - Cores variadas 4000 UN 

142 Papel Espelho Encerado. Tam 48 x 66. Cores: variadas 300 FOLHA 
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143 Papel Fantasia Estampado . Tam. 200 x 70 cm 120 ROLO 

144 Papel Fotográfico A4 - Pc. 50 Fls. 16 PCTE 

145 
Papel Hectográfico Estêncil Roxo com Matriz Magistério U-2. Para duplicadores à 
álcool, para uso em pequenas, médias e grandes tiragens. Formato 22 x 33 cm. Cx 
com 100 unidades 

20 CX 

146 Papel Laminado. Tamanho mínimo 48x60cm. Cores Variadas 500 UN 

147 Papel Manilha Pardo. Tam. 40 x 50 250 FOLHA 

148 Papel Seda. Tam. 48 x 60 - Cores Variadas 2500 UN 

149 Papel Sulfite A3 Branco - 297x420mmm - 75gr/m - PC 500 folhas 6 PC 

150 
Papel Sulfite A4 Branco - 210mm x 297mm, Gramatura 75 mg/m - PC com 500 folhas 
-  Caixa com 10 pacotes. 

200 CX 

151 
Papel Sulfite A4 Colorido A4 - 210x297mm -75g/m - Cores variadas. Embalagem 
com 100 folhas  

80 PC 

152 
Papel Sulfite Ofício 2 Branco - 216mmx330mm, 75g/m2 - PC com 500 folhas - CX 
com 10 pacotes 

20 CX 

153 Papel Vergê 180 grs. Tam A-4 – PC com 50 Unidades.. 100 PC 

154 
Pasta de Papelão c/ Elástico - Formato Ofício; com Abas Elástico, em Cartão Duplex 
250 g/m² - Plastificado - Dimensão: 340 x 230 mm - Cores Variadas 

200 UN 

155 
Pasta catálogo PVC com 50 Envelopes Plásticos - com 04 colchonetes e Visor - Cor 
Preta. Tamanho 245 mm x 335mm x 20 mm 

150 UN 

156 
Pasta classificadora plastificada 480g/m² - Azul -Dimensões 345mm x 235 mm, Com 
Grampo de Plástico Estendido. 

800 PC 10 UN. 

157 
Pasta plástica em L -  Produto em Polipropileno, leve, resistente e atóxico -  
Dimensão: 310 x 220 mm -  Formato: A4 

150 UN 

158 Pasta plástica Ofício com Aba e Elástico-  Dimensão: 235 x 335mm 400 UN 

159 Pasta polionda com Elástico, Dimensões 245 x 35 x 335 160 UN 

160 Pasta polionda com Elástico, Dimensões 245 x 55 x 335. 160 UN 
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161 
Pasta registradora A/Z - revestimento externo: PP - revestimento Interno: papel 
branco -  visor plástico com etiqueta na lombada. Olhal e ferragem niquelados.  
Tamanho Ofício - lombada 75 mm  

40 UN 

162 Pasta sanfonada plástica A4 com 31divisórias -  20 UN 

163 
Pasta suspensa Kraft 170g com Haste plástica. Dimensão 36 x 24 
 

10 
CX 50  
UNID 

164 Pen drive com capacidade 8 GB 40 UN 

165 

Perfurador de papel  em ferro fundido -  02 furos - Distancia de margem de 8mm - 
Fura até 60 folhas -  Espaço entre furos 80mm. Dimensões aproximadas: 115 x 165 x 
180 mm. Aberturas: 10 mm - Corpo: ferro fundido  - Base: plástico reciclável - Pinos: 
aço trefilado, temperado e zincado.  

 
UN 

166 
Perfurador de papel tipo: mesa - 02 furos - Margem de 6mm -Fura até 25 folhas -  
Espaço entre furos 80mm. Material ferro fundido com pintura epóxi 

16 UN 

167 
Pincel Atômico. Escrita grossa e acentuada, ponta chanfrada, duplo traço: fino e 
grosso, recarregável, tinta a base de álcool. Cores Variadas 

100 UN 

168 Pincel Escolar Chato nº 16 80 UN 

169 Pincel Escolar Redondo nº 04 60 UN 

170 Pincel Escolar Redondo nº 16 60 UN 

171 
Pincel Hidrocor Color 850 - Ponta de Poliéster 4.0 mm, escrita 1.8 mm. Tinta à Base 
de Água. Não recarregável - Cores Variadas 

60 UN 

172 Pincel para Quadro Branco - Cores Variadas 100 UN 

173 Pistola Cola Quente Bivolt - Potencia 60 watts - Refil Fino. 30 UN 

174 Pistola Cola Quente Bivolt - Potencia 60watts - Refil Grosso 10 UN 

175 Plástico de Mesa - Com Desenho - 0,20 mm. Rolo de 12 metros 20 ROLO 

176 Plástico de Mesa - Transparente - 0,20 mm. Rolo de 12 metros 50 ROLO 

177 Prancheta Acrílico Ofício Cristal com Prendedor em Inox -Dimensões 330 x 230 mm 40 UN 

178 Régua Acrílica Tipo Escritório 30 cm, com 3mm de espessura 400 UN 

179 Régua de Madeira de 1 Metro 60 UN 

180 

Roteador Wireless Interface mínima: 4 Portas LAN10/100Mbps - 1 Porta WAN 
LAN10/100Mbps Wireless: Frequência: 2,4 GHz e 5GHz - Segurança wireless: 
Criptografias 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA PSK/WPA2 - PSK Padrões - IEEE 
802.11 n/g/b 2.4 GHz - IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz Taxa de  Sinal: - 2.4 GHz: taxa 
mínima de 300 MNbps - 5 GHz: taxa mínima de até 867Mbps tipo de WAN: - IP 
dinâmico/estático IP/PPPoE/ - bigpond//L2TP (acesso duplo )/PPTP (acesso duplo) 
Conteúdo do Kit: Roteador Wireless Dual Band - fonte de Energia - Cabo Ethernet - 
Garantia de no minimo 01 ano 

20 UN 
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181 

SSD 240GB - TIPO 2,5 240Gb, 
Gravação 500 MB/S; gravação Aleatória Máxima 4k64, Aplicação 
Notebook/desktop; Características Principais Ssd 2,5 240gb Sata3, Taxa (máx.) de 
Escrita de 500mb/s e Leitura de 540mb/s; Composição do Material Alumínio. 

5 UN 

182 
SWITCH COM NO MÍNIMO 8 PORTAS 
FAST ETHERNET - qos para a priorização do tráfego de voz e vídeo ; possibilidade 
de ser alimentado por põe passivo pela lan1. 

4 UN 

183 

Teclado Conexão USB - Com as 
seguintes características mínimas: 
 
Conexão: USB 2.0 
Perfil: Baixo 
Material: Plástico 
Quantidade de botões: 107 teclas (ABNT2) 
Quant, máx, acionamentos simultâneos: 6 teclas 
Durabilidade (acionamentos): 10 milhões 
Material do cabo: Cabo de borracha 1,5 m 
Cor predominante: Preto 

40 UN 

184 
Tesoura Escolar - Lâmina em aço inox resistente, ponta redonda, cabos em 
polipropileno 

600 UN 

185 Tesoura Para Picotar Papel e tecidos Leves. Tamanho 21 cm 180 UN 

186 Tesoura Grande 21 cm inox – Cabo Plástico. 30 UN 

187 Tinta à base de água para Almofada de Carimbos Cor Azul 18 FR 42 ML 

188 Tinta Guache 15 ML - Não Tóxica - Solúvel em Água Caixa 6 UN. 500 CX 

189 
TNT tecido, 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura, com 50M. Cores 
sortidas  

40 
 

ROLO 

190 Transferidor Escolar 360º- Cristal. Dimensão aprox. 13,50 cm x 13,50 cm 200 UN 

 
2. JUSTIFICATIVA: 

 

Faz-se necessária a contratação de empresa para fornecimento dos itens que o Município pretende adquirir neste 
Processo Licitatório, uma vez que são fundamentais e imprescindíveis para a realização das atividades designadas 
aos servidores instalados nas Secretarias solicitantes, propiciando a realização de suas atribuições com competência 
e ordem, bem como agilidade no processo de atendimento.  
Os materiais solicitados também serão utilizados em atividades pedagógicas e escolares. Portanto, é de suma 
importância a contratação pretendida, uma vez que contribui na garantia da prestação do serviço de competência das 
Secretarias solicitantes, contribuindo para a qualificação, desenvolvimento e agilidade do mesmo serviço. 
 
A escolha pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS “SRP” está amparada no Inciso II do art. 15 da Lei Federal nº 
8.666/93.  
 
Vale ressaltar ainda as vantagens de se utilizar o sistema de registro de preços: independente de previsão 
orçamentária, isso porque não há a obrigatoriedade da contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a 
existência do recurso, apenas quanto á efetivação da compra.  
 
Esse procedimento de compra é adequado à imprevisibilidade de consumo, pois como não há a obrigatoriedade da 
contratação, a administração poderá efetivar a contratação somente quando houver a necessidade, uma vez que 
somente serão adquiridos os produtos em caso de disponibilidade financeira.  
 
As medidas aqui previstas encontram-se fundamentadas nos princípios da supremacia do interesse público sobre o 
privado, da transparência, competitividade e principalmente o da economicidade. 

 
3. CRITÉRIOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS: 
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3.1. Só será aceito os materiais que estiver de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação 

condicionada à fiscalização dos servidores competentes. 

3.2. A empresa contratada deverá fornecer os materiais em no máximo 05 (cinco) dias a contar do dia útil 

subsequentes ao envio da Ordem de fornecimento, mediante requisição emitida pela Administração, devidamente 

autorizada por autoridade superior, obedecendo a Planilha de Quantitativos, na Sede da Prefeitura Municipal ou 

Repartições e Setores da administração Municipal. 

3.3. O material deverá ser de qualidade comprovada, podendo serem rejeitados pela Administração caso as mesmas 

não atendam aos padrões exigidos. 

3.4. O objeto contratual será recebido provisoriamente, nos termos do artigo 73, II da Lei 8.666/93, mediante termo 

assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos fornecidos. 

3.5. A Administração disporá no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que se der o recebimento provisório, 

para a verificação da qualidade e quantidade dos produtos fornecidos e conseqüente aceitação e rejeição. 

3.6. A Administração reserva-se o direito de não receber os produtos fornecidos em desacordo com o previsto neste 

instrumento, podendo cancelar o contrato, sem prejuízo das penalidades e sanções previstas. Uma vez restando 

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, os produtos fornecidos serão recebidos definitivamente, 

mediante termo assinado pelas partes. 

3.7. Os produtos a serem entregues no setor responsável do Município de São João da Mata devem possuir validade 

de no mínimo 60% do total do prazo. 

3.7. Arcar com toda despesas com o frete com a locomoção dos materiais até a garagem da Prefeitura Municipal na 

cidade de São João da Mata (MG), sem custos adicionais. 

 

4. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

O Setor de Administração e as áreas solicitantes serão os responsáveis pela fiscalização do contrato no que compete 

ao fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, 

observância acerca da qualidade, aplicação de sanções, advertências, multas e quaisquer outros oriundos desta 

aquisição). 

 

5. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O Prazo de vigência será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

 6. PENALIDADES APLICÁVEIS  

 

6.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão Presencial Para Registro de Preços, ficará sujeito 

às penalidades estabelecidas na Leis 10.520/2002 e 8.666/93. 

6.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, contrato ou aceitar o instrumento 

equivalente e a inexecução total ou parcial do contrato, dará direito à Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG) 

de aplicar as penalidades previstas na Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, e Lei 9.648/98 sem prejuízo das 

demais sanções aplicáveis à espécie. 

6.3. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a Prefeitura Municipal de São João da Mata 

(MG) poderá aplicar ao Contratado as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem 

prejuízo do disposto no artigo 49, da Lei 8.666/93. 

6.3.1 - Advertência; 

6.3.2 - Multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, na não entrega do 

material no prazo assinalado sobre o valor do Fornecimento não Realizado. O fornecimento do material (s) fora das 

características originais, também ocasionará a incidência de multa aqui prevista, pois nessa situação a 

desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento. 

6.3.3 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho, contrato ou documento correspondente. 
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6.3.4 - A inexecução total do Contrato, importará a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da 

Administração Direta ou Indireta no Município de São João da Mata  (MG), pelo prazo desde já fixado de 24 meses, 

contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

6.3.5 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração; 

6.3.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que tiver 

aplicado a penalidade. 

6.4. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002 e o art. 14 do Decreto 3.555/2000, o licitante que, convocado dentro 

do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará, impedido de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 

CRC, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4.º da Lei 10.520, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações 

legais. 

 

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO 

  

7.1. A empresa contratada deverá fornecer os materiais em no máximo 05 (cinco) dias a contar do dia útil 

subsequente ao envio da Ordem de fornecimento. 

7.2. O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo legal, até o 30º (trigésimo) dia útil 

posterior à data de apresentação das Faturas/Notas Fiscais e mediante a entrega do material, em consonância com a 

Ordem de Fornecimento de Material – OFM, requisição ou documento equivalente, efetuados pelo Departamento 

competente, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da 

Contratada. 

 

8. PLANILHAS ESTIMADAS DE CUSTOS  

 

Segue abaixo média de preços máxima que serão aceitas no presente certame. 
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O Valor máximo global aceito no presente certame será de R$ 970.303,49 (novecentos e setenta mil e 

trezentos e três reais e quarenta e nove centavos).  

 

9. AVALIAÇÃO DO CUSTO  

 

9.1 O custo estimado total da presente contratação é o que consta no item 8 do termo de referência.  

9.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com 

base em cotações de órgãos públicos, de sites especializados e junto a fornecedores, conforme segue. 

 

10.0. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO A SER ALCANÇADO (ECONOMICIDADE).  

10.1. A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição em questão, poderá ser conseguida 
pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento 
licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “MENOR PREÇO POR ITEM”.  

10.2. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia em função do 
custo benefício, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em 
relação ao(s) produto ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o MENOR PREÇO POR 
ITEM. 

 

 

São João da Mata (MG), 26 de agosto de 2021. 

 

ROSIMEIRE EUNICE VIEIRA NEGRÃO 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE EXPECTATIVA DE COMPRA DE FORNECIMENTO, DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA (MG) POR INTERMÉDIO DE SUA 

PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA........................................ 

 

Por este instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA  (MG), com sede 

administrativa à Rua Maria José de Paiva, nº 546, centro, o DD. Prefeito Municipal de São João da Mata (MG), Senhor 

Rosemiro de Paiva Muniz,, doravante chamado apenas MUNICIPIO, e de outra parte a Empresa .............., inscrita no 

CNPJ Nº ......... e Inscrição Estadual......., neste ato chamada apenas CONTRATADA, têm entre si como justo e 

acertado o presente Contrato  Para EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 

DEPARTAMENTOS SOLICITANTES  DO  MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG, em conformidade com o 

Processo Licitatório nº. 0083/2021, Pregão Presencial Para Registro de Preços nº. 0032/2021  e seus Anexos, sob a 

regência das Leis 10.520/02 e 8.666/93, e alterações posteriores, e que se regerá pelas seguintes condições: 

 

1.0 DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

 

1.1          A CONTRATADA se obriga perante o MUNICÍPIO a fornecer-lhe comercialmente EVENTUAL E FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES  DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 

DA MATA/MG, em conformidade ao Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 0032/2021. 

1.2   O fornecimento do material relacionados no ANEXO I será feito diretamente, conforme 

solicitado, nas Repartições e setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG), em até 30 (trinta) dias, pela 

CONTRATADA, mediante requisição emitida pela Administração, devidamente autorizada por autoridade superior. 

1.3   A CONTRATADA obriga-se a manter a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

comunicar o MUNICÍPIO, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

1.4    A Empresa contratada para o fornecimento do objeto do presente instrumento, obrigar-

se, ainda, á: 

1.4.1    Fornecer bens licitados na quantidade solicitada pelo contratante, através de requisição, 

até a quantidade total licitada, devendo ser produtos de qualidade, podendo ser rejeitadas pela Administração; 

1.4.2   A garantia abranger qualquer conserto/substituição de peças ou equipamentos que 

apresentem desgaste prematuro e/ou defeitos de fabricação, bem como a mão de obra necessária para sua 

execução, sem acarretar ônus para o contratante, exceto se a ocorrência do dano se der por dolo, imperícia ou mau 

uso por parte dos servidores da contratante. Em suma, todas as garantias serão asseguradas conforme preconizado 

no código do consumidor (Art. 24 da Lei nº 8078/1990), no manual do fabricante e demais normas vigente que regem 

o tema. 

1.4.3    Fornecer ao Município as competentes notas fiscais referentes ao fornecimento efetuado 

em conformidade com a solicitação do Contratante; 

1.4.4   Utilizar exclusivamente produtos de boa qualidade e que atendam as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação 

para o escorreito atendimento às necessidades da Administração; 

1.4.5   Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com pessoas 

envolvidas na execução do fornecimento, que não terão vinculo empregatício com a licitadora; 

1.4.6    Assumir a total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 

empregados venham causar ao patrimônio da licitadora ou a terceiros, quando da execução do fornecimento, objeto 

deste instrumento; 
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1.4.7    Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o limite fixado 

no § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

1.4.8    O primeiro registro e licenciamento deverão ser efetuados em nome do Município de São 

João da Mata, sendo que os custos decorrentes correrão às expensas da Contratada. 

 

2.0 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 

2.1   Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem assim 

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele 

estivessem transcritos, com todos os Seus Anexos, os seguintes documentos: 

 a- Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 0032/2021 e seus anexos. 

 b- Proposta da CONTRATADA, e 

 c- Ata de Registro de Preços. 

2.2   Os Documentos referidos no presente item são considerados suficientes para, em 

complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

 

3.0 DA VIGÊNCIA 

 

3.1   O presente Contrato vigorará de ........., até ... de .... de 2.022. 

 

4.0 DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

4.1   O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo MUNICÍPIO, mediante termo 

assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação. 

4.2   O MUNICÍPIO disporá no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que se der o 

recebimento provisório, para a verificação da qualidade e quantidade dos produtos fornecidos e conseqüente 

aceitação e rejeição. 

4.3   O MUNICÍPIO reserva-se o direito não receber os produtos em desacordo com o previsto 

neste instrumento, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.4   Uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, o 

fornecimento será recebido definitivamente, mediante termo assinado pelas partes. 

 

5.0 PENALIDADES 

 

5.1   A não entrega do(s) produto(s) no prazo assinalado, importará na aplicação á 

CONTRATADA de multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o 

valor do Fornecimento não Realizado. 

5.2   10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no caso de atraso superior 

a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho, contrato ou documento correspondente. 

5.3    O recolhimento das multas retro referidas deverá ser feito, através de guia própria, à 

Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que foi 

aplicada. 

5.4   O fornecimento do material fora das características originais, também ocasionará a 

incidência de multa prevista em 5.1, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não 

fornecimento. 

5.5   Á CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 5.1, no caso da mesma 

descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 

5.6   As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão 

caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de 

possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão 

do pacto em apreço. 
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5.7   A inexecução total do Contrato, importará a CONTRATADA a suspensão do direito de 

licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no Município de São João da Mata  (MG), 

pelo prazo desde já fixado de 24 meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do contrato. 

5.8   Será propiciada Ampla Defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades 

elencadas nos itens precedentes. 

5.9   Os valores pertinentes ás multas aplicadas, serão descontados dos créditos que a 

CONTRATADA tiver direito, ou cobrado judicialmente. 

5.10   Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, o valor será atualizado pela variação 

acumulada do INPC, ou outro valor que o substitua, ocorrida entre a data de sua exigibilidade e a do referido 

pagamento, calculada pro rata tempore. 

5.11   Para a hipótese definida em 5.9, a CONTRATADA fica obrigada a emitir fatura 

suplementar, identificando de forma clara de que se trata de valor pertinente à atualização financeira originária de 

pagamento de fatura em atraso por inadimplemento do MUNICÍPIO. 

 

6.0 DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1   O Pagamento pelo fornecimento do objeto decorrentes da presente Licitação serão 

efetuados, Pela Prefeitura Municipal de São João da Mata  (MG), por processo legal, observada a Proposta Comercial 

apresentada. 

6.2   O preço total para os materiais deste Contrato no valor de R$ ..............., de acordo com o 

valor apurado no mapa de apuração e em conformidade a Ata de Registro de Preços. 

6.3   O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no 

mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 

6.4   Os preços dos produtos a serem fornecidos deverão ser estipulados, de forma unitária, 

em moeda oficial, já incluído os tributos, fretes e seguros e demais encargos. Os preços apresentados não poderão 

ser além do preço de mercado. 

6.5   Os pagamentos serão efetuados pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo 

legal, até o 30º (trigésimo) dia útil posterior à data de apresentação das Faturas/Notas Fiscais e mediante a entrega 

do material, em consonância com a Ordem de Fornecimento de Material – OFM, requisição ou documento 

equivalente, efetuados pelo Departamento competente, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento 

das obrigações devidas por parte da Contratada. 

6.6    Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  

6.7    A Prefeitura Municipal, no seu setor competente, verificará o exato cumprimento das 

obrigações da Contratada, observando a relação de materiais quanto à quantidade, à qualidade e ao atendimento do 

Contrato. 

6.8    Os preços contratados serão revisados, por acordo das partes, sempre que cabalmente 

se verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com o artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93.  

6.9   O MUNICÍPIO poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia de seus eventuais 

reforços, importâncias que, a qualquer titulo, lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato. 

 

 7.0    DO REGIME E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

7.1   O material a ser adquirido deverá ser entregues pela CONTRATADA diretamente nas 

repartições ou setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG), em até 05 (cinco) dias, conforme Ordem de 

Fornecimento – OF, Requisições ou documentos equivalentes. 

7.2   O MUNICÍPIO não aceitara os materiais contratado que estiver em desacordo com o 

ANEXO I do Edital, com a necessária Ordem de Fornecimento– OF, Requisição ou documento equivalente; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ Nº 17.935.206/0001-06 

 
 

Página 52 de 57 
Prefeitura Municipal de São João da Mata 

Rua Maria José de Paiva, n° 546, Centro, São João da Mata/MG - CEP: 37.568-000 - Fone: (35) 3455-1122 - E-mail: 
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br 

7.3   O material que a Contratada está obrigada a fornecer o será de forma, conforme 

requisite o MUNICÍPIO.    

7.4   A inobservância do prazo estipulado neste Contrato, ocasionará a aplicação das 

penalidades previstas neste instrumento. 

7.5   A Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG) não aceitará o objeto licitado que 

estiver em desacordo com o ANEXO I, não cabendo ao contratado qualquer espécie de indenização. 

7.6   Substituirá, na forma da Lei a responsabilidade do licitante adjudicado pela qualidade, 

correção, garantia e segurança do objeto licitado. 

 

8.0    DAS ALTERAÇÕES 

8.1   Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no art. 

65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovados. 

8.2   A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o valor inicial 

atualizado do Contrato. 

8.3   Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nessa condição, 

salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

 

9.0   DAS RESPONSABILIDADES                                                                                    

 

9.1   A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 

Contrato e, conseqüentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, 

venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros. 

9.2   A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, 

cabendo verificar o atendimento das especificações, não admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que 

terceiros quaisquer, antes da entrega dos produtos, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões 

exigidos. 

 

10.0   DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

I - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei n.º 8.666/93. 
II – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível 
ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos 
do contrato. 
III – Para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a comprovação do percentual se dará mediante a 
apresentação das notas fiscais de compra do produto, antes e depois da redução ou reajuste.  Ocorrendo 
reajustamento de preços os mesmos serão reajustados observando o disposto do inciso II, Artigo 40 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com o inciso III Artigo 55 e inciso II alínea “d” parágrafo 6º do 
Artigo 65 do referido diploma legal. Sendo obrigatório o cumprimento conforme segue: 
 
a) Os pedidos de Reequilíbrio Econômico e Financeiro deverão vir instruídos com as notas fiscais da época da 
licitação e as atuais acompanhadas dos novos preços a serem praticados, devendo respeitar o teto da margem de 
lucro da época da licitação. 
b) A empresa somente poderá alterar os preços após o deferimento do pedido do Reequilíbrio por parte da Prefeitura. 
c) O Reequilíbrio econômico e financeiro não retroagirá a ordens de fornecimento já emitidas, sendo aplicável ao 
saldo restante a partir da data do deferimento do pedido com a sua respectiva publicação. 
d) As ordens de fornecimento já emitidas não serão alteradas sob a alegação de que houve alteração no preço, sendo 
de responsabilidade da licitante solicitar o reequilíbrio econômico e financeiro a partir do momento em que tiver direito 
e não aguardar a emissão de pedidos por parte da prefeitura para solicitá-lo. 
e) As ordens de fornecimento já emitidas, sem que tenham sido protocolados os pedidos de reequilíbrio econômico e 
financeiro deverão ser entregues no preço original. 
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f) O pedido de reequilíbrio econômico e financeiro deverão ser protocolados na Secretaria Geral da Prefeitura 
Municipal de São João da Mata (MG). 
g) O contratado fica obrigado a suportar os acréscimos e supressões no limite de 25% do valor do contrato, nos 
termos do art. 65 § 1º da Lei 8.666/93. 
 

11.0    DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

11.1   A presente contratação é vinculada ao EDITAL DE LICITAÇÂO, PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0032/2021 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021. 

 

12.0                               DAS MARCAS PATENTES E LICENÇAS 

 

12.1   A CONTRATADA é a única responsável por eventuais inflações ao direito de uso de 

marcas, patentes ou licenças, responsabilizando-se pelo pagamento de royalites que forem devidos a terceiros, 

arcando com todas as despesas decorrentes de providências que forem tomadas para tanto. 

 

13.0                  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1   As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão por conta de 

dotações próprias, vigentes do presente exercício de 2021: 40 - 54- 55- 69 - 81 - 87- 104 -116 - 124 - 138 - 142 - 156 - 

173 - 203 - 216 - 309. 

 

 

14.0 DOS CASOS DE RESCISÃO 

 

14.1   É facultado ao MUNICÍPIO à rescisão do presente instrumento em qualquer fase de sua 

execução, mediante aviso escrito à CONTRATADA com antecedência mínima de sete dias. A CONTRATADA declara 

expressamente reconhecer os direitos do MUNICÍPIO em caso de rescisão administrativa prevista na Lei 8.666/93, e 

alterações. 

14.2   A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93. A Inexecução 

total ou parcial deste Contrato sem prévia justificativa, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente 

enunciadas, ensejará a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no Art. 78, da Lei nº 

8.666/93. 

14.3   A rescisão contratual de que se trata o inciso I do artigo 78 acarreta as conseqüências 

previstas no artigo 80, inciso I a IV, ambos da Lei 8.666/93 e suas alterações. A rescisão do Contrato poderá se dar 

sob qualquer das formas delineadas no Art. 79, da Lei nº 8.666/93. 

14.4   Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI do 

Artigo 78, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se à, ainda ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato. 

 

 

 

 

 

15.0    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1   A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao 

MUNICÍPIO ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando o 

MUNICÍPIO de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 

15.2   Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei 8.666/93, que regulam as licitações e 

contratos promovidos pela Administração Pública e toda legislação civil-administrativa pertinente. 
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16.0   DA TOLERÂNCIA 

 

16.1   Se qualquer das partes contratantes, em benefício de outra, permitir, mesmo por 

omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou seus anexos, 

tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os 

quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 

17.0    DO FORO 

 

17.1   Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Silvianópolis (MG), para dirimir 

todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

   E, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam 

o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas 

abaixo-assinadas, a tudo presentes. 

 

 

 

   São João da Mata (MG),    de           de  2021. 

 

 

___________________________________________ 

Contratante 

Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG) 

Rosemiro de Paiva Muniz  

 

 

______________________________________________ 

CNPJ:  

Contratada 

 

Testemunhas: 
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ANEXO IX 

 

– MODELO DECLARAÇÃO ME OU EPP- 

 

(Papel timbrado  ou carimbo da empresa) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0032/2021  

 

 

 

 

    Pela presente  Declaração, a empresa _____________________________________, 

inscrita no  CNPJ  sob  o  n.  ______________________,  com  sede  na 

_________________________________________,  declara  que  (sim  ou  não) ____________ se enquadra na 

condição de MPE, nos termos do Art.  3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4° 

daquele artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei. 

 

 

....., ________ de ________________ de 2021. 

____________________________________ 

Ass. Responsável 

 

IMPORTANTE: 

 

*ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR SEPARADA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO. 

 

No caso  de  licitante   sem  representante credenciado  presente  na  sessão  do  Pregão  (por   exemplo, propostas e  

documentação enviadas pelo correio), a declaração constante deste anexo deverá ser inserida em  envelope  

endereçado ao  Município  de  São João da Mata   –  Minas  Gerais,  no  qual  constarão  o  número  do  Pregão,  a  

data  e  a  hora  da  abertura,  a  razão  social,  CNPJ,  e  o  endereço  completo  da  licitante,  além  da informação de  

que se  trata  da  DECLARAÇÃO DE  ME OU EPP. 
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ANEXO X 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0032/2021 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 

COM O PODER PÚBLICO 

(Papel Timbrado da Empresa) 

Assunto: DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 

COM O PODER PÚBLICO 

 A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________, 

portador da Cédula de Identidade nº ______________________, e do CPF n° ___________________. DECLARA, 

para fins desta licitação,  e sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, não possuindo 

vinculo empregatício com o Município e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à 

entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, 

regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do § 2º do artigo 32, do mesmo Diploma Legal. 

 

São João da Mata (MG), (data do recebimento e início de abertura das propostas) 

 

____________________________________ 

Ass. Responsável 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA 

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0032/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021 – Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES  DO  MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 

DA MATA/MG. O edital na íntegra encontra-se disponível no sítio eletrônico www.saojoaodamata.mg.gov.br . Maiores 

informações poderão ser obtidas através do Setor de Licitações pelo Telefone (35) 3455-1122 ou pelo e-mail 

licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br. As Propostas Serão Recebidas até as 10h30min Horas do dia 15 de setembro 

de 2021. São João da Mata (MG), 26 de agosto de 2021. Rosemiro de Paiva Muniz - Prefeito Municipal. 
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