PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 126/2019
PREGÃO PRESENCIAL
083/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Unaí, Estado de Minas Gerais, através do Pregoeiro Fabio
Vagner de Meneses, nomeado pela portaria nº 4.374 de 27 de novembro de 2018,
usando da competência delegada no Decreto nº. 3.270 de 28/11/2005, torna público
que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM
DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
n.º 3.555 de 08.08.2000, Decreto Municipal 3.270 de 28.11.2005, Lei Federal 8.666
de 21.06.93 e alterações posteriores e demais condições fixadas neste edital.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
anexos, que dele fazem parte integrante.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na sala do Setor de Compras
e licitação da Prefeitura Municipal de Unaí, sito a Praça JK s/nº, bairro Centro,
iniciando-se no dia 14/08/2019 às 14:00 horas.
I - DO OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA O
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM
DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, descritas e especificadas no Anexo I deste Edital.
II - DA PARTICIPAÇÃO:
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital.
2 – A participação neste certame implica aceitação de todas as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
III - DO CREDENCIAMENTO
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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a) tratando-se de representante legal, o 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;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na
alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga, ou
credenciamento conforme o modelo do anexo III.
2 - O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.
3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada.
4 – O credenciamento do licitante ou de seu representante legal, junto ao pregoeiro
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua
capacidade legal para realização das transações inerentes ao pregão presencial.
5 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser
apresentada também declaração de que trata o ANEXO VI – Declaração de
microempresa ou empresa de pequeno porte, por fora dos envelopes 1 e 2,
juntamente com a:
5.1 - Certidão de Enquadramento de ME ou EPP emitida pela Junta Comercial do
Estado sede da licitante, expedida no atual exercício (conforme art. 8º da instrução
normativa nº 103, de 30 de abril de 2007 do Departamento Nacional de Registro do
Comercio – DNRC) datada dos últimos 03 (três) meses.
5.1.1 - Caso haja dúvidas quanto à veracidade do conteúdo da certidão exigida no
item 5.1, a administração baixará diligência para apurar as informações, com fulcro
no art. 43, §3º da lei 8.666/93.
5.1.1.1 - Verificado que a empresa já não se enquadra mais na categoria de
microempresa ou empresa de pequeno porte quando apresentou a certidão, será
aberto procedimento administrativo para aplicação das sanções cabíveis.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com
modelo estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos
Envelopes 1 e 2.
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2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº. 01 – Proposta Comercial
Pregão nº. 083/2019
Processo nº. 126/2019
Razão Social da Proponente Licitante
Envelope nº. 02 – Documentos Habilitação
Pregão nº. 083/2019
Processo nº. 126/2019
Razão Social da Proponente Licitante
3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em
língua portuguesa, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal
da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da
Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, em
conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital;
d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com duas casas
decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.
2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
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VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverão conter os seguintes
documentos:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste
subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não
precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
1.2 QUALIFICAÇÃO ECONOMICO - FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, datada dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão.
1.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a)

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b)
Prova de regularidade para com a receita, Estadual e Municipal ou distrital
do domicílio ou sede do licitante, na forma da lei;
c)
de:

Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação

- Certidão quanto a “Dívida Ativa da União", expedida pela Procuradoria Regional da
Fazenda Nacional;
- Certidão de Quitação de “Tributos e Contribuições Federais", fornecida pela
Delegacia da Receita Federal; e
- Certidão de regularidade com “INSS – Instituto Nacional do Seguro Social”

4

PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS
d)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei.
e)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto nº 5.452, de 1º de maio
de 1943 - CNDT.
Declarações
a) Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres,
bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de
menores de 16 dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93); modelo ANEXO V
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a Administração. ANEXO IV
1.4 - Microempresas e empresas de pequeno porte
1.4.1 – As Microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação arrolada no item 1.2, mesmo que apresentem alguma restrição.
1.4.2 – Havendo Alguma Restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis prorrogáveis por mais 5 (cinco), a
critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a
Licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de certidão
negativa ou positiva com efeito de certidão negativa.
1.4.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 1.4.2,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções.
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1. – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens
1.2, alínea “b” e “c”, 1.4 deste item VI, devendo ser apresentados por todos os
licitantes.
2.2. - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
2.3. – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
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VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços
e os documentos de habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes.
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço unitário do item.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso
de empate de preços.
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5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a
definição completa da ordem de lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos, decrescentes e inferiores
à proposta de menor preço. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances,
incidirá sobre o preço total do item.
6.1 - O Pregoeiro poderá estipular o valor do percentual mínimo dos lances. Bem
como estipular tempo máximo para oferta de lance.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e
não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores,
considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
9 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
10 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
11- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão
licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº. 2,
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão,
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou;
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
13.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
13.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
inabilitada.
14 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do
item VI, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Unaí.
7

PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS
15 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
16 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará
as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.
17 – NEGOCIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
1 – Considerada a oferta de menor preço aceitável nos lances, se houver
participação de microempresa ou empresa de pequeno porte no certame, serão
observadas as disposições da Lei Complementar 123/2006
1.1 - Se a proposta/lance da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
colocada for superior em até 5% (cinco por cento) do valor da licitante de melhor
oferta/lance e esta não for microempresa ou empresa de pequeno porte, será
concedido oportunidade à microempresa ou empresa de pequeno porte para cobrir a
oferta/lance sem que a empresa que antes tinha a menor oferta tenha oportunidade
de dar novo lance.
1.2 – Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada não apresentar nova proposta/lance, será convocada a segunda
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, e assim
sucessivamente, até se chegar à margem de 5% superior ao valor da Licitante
classificada em primeiro lugar.
1.3 – Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% superior à melhor Oferta,
ou não havendo nova proposta/lance de microempresa ou empresa de pequeno
porte, a proposta/lance originária será considerada como a melhor classificada.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente
para a homologação.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
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4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento.
5 - O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
6 - A adjudicação será feita por item.
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA
LICITAÇÃO.
1 - A execução dos serviços objeto desta licitação será conforme solicitado pela
unidade solicitante de acordo com o anexo I do edital.
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - Por ocasião da execução, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo
a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), do
servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
2 - Constatadas irregularidades nos serviços, a prefeitura poderá:
a) se disser respeito ao solicitado, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
correção, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de correção ou complementação, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, mantido o preço inicialmente
contratado;
3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias
úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral do
serviços e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
nota fiscal/fatura eletrônica no protocolo da Prefeitura Municipal de Unai, à vista do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista
no subitem 3 do item X.
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua
apresentação válida.
3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Contratada.
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XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa,
a Licitante/Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das
demais cominações aplicáveis:
2 - Advertência;
3 - Multa;
4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a “PREFEITURA”, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
5 - Declaração de inidoneidade;
5.1
- A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas
aquelas que não acarretem prejuízo de monta ao interesse do serviço contratado;
5.2
- Pelo atraso na entrega, por culpa imputada à contratada, e pela sua
execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser determinada do
seguinte modo, sem prejuízo de outras cominações cabíveis:
I – multa diária de 0,3% (três décimos por cento), do valor fixado, acrescido dos
reajustamentos, quanto for o caso, pelo não cumprimento do prazo de entrega dos
serviços.
II – multa de 10% (dez por cento), do valor fixado, pela não entrega dos
quipamentos.
5.3
As multas serão cobradas em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de
atraso.
5.4
Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de entrega
prevista.
5.5
A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas,
nas garantias ou ainda diretamente da licitante.
5.6
No caso de cobrança de multa diretamente da licitante, esta deverá ser
recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente
notificação.
5.7 A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a
“PREFEITURA”, pelo prazo de até 02 (dois) anos poderá ser aplicada nos seguintes
casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à “PREFEITURA”:
a)

Reincidência em descumprimento do prazo de entrega;

5.8 As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade
poderão ser aplicadas, ainda:
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a)
à contratada que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações
fiscais ou para fiscais;
b) à licitante/contratada que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos
da licitação.
5.9 As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária ou de
declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.
5.10 As penalidades previstas serão aplicadas pela autoridade competente, após a
instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da
Licitante ou contratada interessada, e será publicada em jornal regional.
XIII – DO IMPEDIMENTO PARA LICITAR
1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do
Município de Unaí pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos
no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e
as propostas serão anexos ao processo.
4 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligencias destinado a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgão
competente a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões.
5 - O resultado do presente certame será divulgado na forma da lei 10.520/2002 e
no endereço eletrônico www.prefeituraunai.mg.gov.br.
6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa, através de documento protocolizado, poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.
6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo
de até 1 dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
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6.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a
realização do certame.
7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
8 – Ficam os licitantes cientes de que a Prefeitura poderá acrescer ou diminuir em
até 25% (vinte e cinco por cento) os valores constantes do Anexo I, deste Edital.
9 - Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência, Planilha e Cronograma.
Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação
Anexo III – Modelo de Credenciamento
Anexo IV – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar
Anexo V – Empregador pessoa jurídica;
Anexo VI – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;
Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços.
10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Unaí.

Unaí-MG, 23 de julho de 2019

Fabio Vagner de Meneses
Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHAS E CRONOGRAMA DISPONÍVEIS NO SITE:
www.prefeituraunai.mg.gov.br

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS

Local: Diversas ruas e avenidas do município
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INTRODUÇÃO
Este memorial tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de execução das
calçadas de modo a fixar o padrão a ser seguido nas obras viárias do Município de Unaí.
Havendo qualquer omissão sobre como fazer os serviços, prevalecerá o uso das especificações
feitas pelas normas Brasileiras( ABNT) em vigor.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo. O
dimensionamento e a organização da mão-de-obra, para execução dos diversos serviços, serão
atribuições da empresa contratada que deverá considerar a qualificação profissional, a
eficiência e a conduta dos funcionários para com a fiscalização.
Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos,
legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre
a natureza dos serviços.
A fiscalização poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer
empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua falta de experiência para a
execução das tarefas, bem como por conduta inadequada no trato para com a fiscalização.
Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra serão fornecidos pela empresa
contratada. As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias a execução da
obra, serão de competência e responsabilidade da empresa.
Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela
fiscalização, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução,
imediatamente, após a reprovação do serviço. É de total responsabilidade da empresa
executante o conhecimento de normas de trabalho e demais documentos.
A empresa responsável pela execução dos serviços deve possuir registro no CREA,
como também equipe experiente, a fim de, garantir a qualidade técnica dos serviços a serem
executados, durante todo período de contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Unaí.
Em caso de dúvidas de execução e projeto, deverão ser consultados os técnicos do setor de
engenharia da secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O técnico da empresa
deverá solicitar os projeto para apreciação antes do início dos serviços. Nenhuma alteração
nas especificações deverá ser executada sem autorização por escrito dos técnicos do setor de
engenharia do município.
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PLACAS DE OBRA
Serão cumpridas rigorosamente as prescrições do artigo 16 da lei federal nº 5194 de
24/12/66, e os artigos 3., 4., 5., e 6. Da resolução Confea nº 250, de 16/12/77. A empresa
contratada instalará uma placa de Obra nas dimensões e modelos fornecidos pelo órgão
municipal.
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério
do Trabalho. Será de uso obrigatório, uniforme, equipamentos de proteção individual, EPI,
conforme disposição de norma reguladora NR-6 , do Ministério do Trabalho. Proibido o
abandono de ferramentas sobre passagens e superfícies de trabalho. Todos e quaisquer riscos
e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa a qual é responsável pela
obra ou serviço. Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos
serviços, conforme as condições locais, compreende ferramentas diversas, tais como:
policorte clipada, martelo, marreta, ponteira de aço, colher de pedreiro, régua, nível, pá,
carrinho de mão, piquete, cordel, vassoura, etc.
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
A administração pública fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras de serviços
contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo observados as
especificações e demais requisitos do edital. A fiscalização ao considerar concluída a obra
lavrar termo de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual poderá ser utilizada a obra
ou serviço. Após o período de observação de 60 dias, ou o que for disposto no edital, contado
do recebimento provisório ou definitivo, a obra será recebida em caráter definitivo.
PRAZOS
Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital.
Propomos para execução destes trechos o intervalo de 90 dias. Os prazos propostos somente
serão prorrogados mediante solicitação por escrito da empresa contratada desde que ocorridas
interrupções motivadas por causas independentes de sua vontade e devidamente aceitas pela
fiscalização. A obra será considerada concluída, para fins de lavratura de termo de
recebimento provisório, após executados todos os elementos contratados.
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EXECUÇÕES
CALÇADAS
As calçadas serão executadas em concreto usinado fck = 20MPa, fornecido pela
prefeitura e a empresa será responsável por todo trabalho envolvido na execução, incluindo
materiais e mão de obra de carpinteiro, pedreiro e servente.
As calçadas devem apresentar caimento de 3,0% em direção à sarjeta, espessura
mínima de concreto 7,0cm e máxima de 7,5cm, acabamento liso (obrigatório uso de
alisadoras de concreto com disco de flotação), juntas de dilatação a cada 2,0m, executadas no
período de cura, profundidade mínima de 40mm, direção perpendicular à sarjeta e aterro
compactado mecanicamente após o nivelamento do terreno quando for o caso. É obrigatório o
uso de sinalização e anteparos de barramento com dizeres: ESTAMOS EM OBRA.
Nas entradas de garagens, a calçada possui 1/3 do trecho inclinado e 2/3 com caimento
de 3% em direção à sarjeta, conforme PLANO DIRETOR, e onde houver rampas de
acessibilidade é obrigatório seguir o projeto apresentado, conforme NBR 9050. A fiscalização
fornecerá os locais para execução de rampa de acessibilidade.
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MEDIÇÃO E VISTORIA
Serão medidos os trechos que forem considerados tecnicamente satisfatórios. Serão
realizadas duas vistorias em cada lote de pavimentação liberado para execução. Estas serão
realizadas após solicitação por escrito que deve estar devidamente registrada no processo.
PAGAMENTOS
Os pagamentos serão realizados em medições mensais após comunicação ao fiscal do
contrato. Anexar ao pagamento, relatório fotográfico, diário de obra, nota fiscal, documentos
pertinentes a obra e encaminhar ao responsável pela fiscalização.
O BDI da empresa deve incluir todas as despesas com mão de obra, leis sociais,
limpeza da obra, remoção de sobras de material, entulhos, equipamentos, despesas com
administração, despesas indiretas e encargos diversos pertinentes ao trabalho. A empresa
contratada providenciará na obtenção de certidões negativa de débitos, garantindo a sua
habilitação para o pagamento dos serviços realizados.

UNAÍ, 24 de junho de 2019.

Emerson Ferreira Souto
Engenheiro Civil
CREA 112.954/D
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ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO 126/2019
PREGÃO PRESENCIAL
083/2019

MODELO
DECLARAÇÃO
HABILITAÇÃO

DE

PLENO

ATENDIMENTO

AOS

REQUISITOS

DE

(Nome
da
empresa)..........................................................,CNPJ
Nº..................................................., sediada na ................................ (endereço)
.............................................................................., (Cidade/Estado), declara, sob as
penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos
no presente edital, do Pregão Presencial nº. 083/2019 ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
Data:________________________________________
Assinatura:____________________________________
Nome do Declarante:____________________________

(FORA DOS ENVELOPES)
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ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO 126/2019
PREGÃO PRESENCIAL
083/2019
MODELO DE CREDENCIAMENTO
________________________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
nº
____________________,
sediada
na
_________________________, neste ato representada pelo (a) Sr(a)
_________________________________, portador da cédula de identidade RG
_________________,
residente
e
domiciliado
na
_____________________________, inscrito no CPF sob o nº _______________,
detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as
vezes para fins licitatórios, confere-os à ______________________________,
portador da cédula de identidade RG ____________________________, e inscrito
no CPF sob o nº ________________________ com o fim específico de representar
a outorgante perante Prefeitura de Unaí, no Pregão Presencial nº.083/2019,
podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais
em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de
materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos
que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

________________, ___ de ____________ de _____.
____________________
Outorgante
____________________
Outorgado

(FORA DOS ENVELOPES)
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ANEXO IV
PROCESSO LICITATÓRIO 126/2019
PREGÃO PRESENCIAL
083/2019

MODELO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

O licitante __________________________________________ DECLARA, sob as
penas da lei, especialmente quanto ao disposto na Lei Federal 8.666/93, que não há
fato impeditivo de sua participação na Licitação referente ao Pregão Presencial nº.
083/2019,
objetivando
a
aquisição
de
_________________________________________

Unai-MG,______de___________de 2019.

NOME E ASSINATURA DO PROPONENTE LICITANTE

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)
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ANEXOV
PROCESSO LICITATÓRIO 126/2019
PREGÃO PRESENCIAL
083/2019

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO
Ref .: (identif icação da licitação)
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu
representante legal o(a)
Sr(a)....................................,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
no............................ e do CPF no .........................,
DECLARA, para fIins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .
............................................
(data)
............................................................
(representante)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO 126/2019
PREGÃO PRESENCIAL
083/2019

MODELO
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº _____/2019

A _______(RAZÃO SOCIAL)_________, inscrita no CNPJ/MF____(Nº)_____, por
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades
da Lei, ser microempresa /empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente.

Unaí,_________de___________________de 2019.

__________________________________________________________
(nome/cargo/assinatura)

(FORA DOS ENVELOPES)
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ANEXO VII
PROCESSO LICITATÓRIO 126/2019
PREGÃO PRESENCIAL
083/2019

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º..............
PROCESSO n.º.........................
PREGÃO n.º 083/2019
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos....................dias do mês de...................do ano de dois mil e oito, na Prefeitura
Municipal de Unaí, localizada na Praça JK, s/n, bairro Centro, o pregoeiro Fabio
Vagner de Meneses, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, e no Decreto
Municipal nº 3.252/2005, e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o
resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS n.º ______/2019, publicada no DOE n.º ................ do
dia.................................., transcurso o prazo para interposição de recursos e a
necessária homologação conforme fl. ...........do processo n.º ...............................,
RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), de acordo com a classificação
por ela(s) alcançada(s) por item, observadas as condições do edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
1. DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços para o fornecimento de mão
de obra para construção de calçadas em diversas Rua do Município conforme
especificações no Anexo I do Edital de Pregão n.º 083/2019, que passa fazer parte,
para todos os efeitos, desta ata.
2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses,
contados a partir da publicação no DOE.
3. DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente ata caberá à Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Rurais.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada para a contratação do
seu respectivo objeto, por outro órgão de qualquer dos Poderes da União, dos
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que não tenha participado do certame
licitatório, desde que o acréscimo de quantitativos, acaso necessário para
atendimento de sua demanda, não ultrapasse o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor global estimado da contratação, conforme previsto no § 1º do art. 65
da Lei Federal nº. 8.666, de 1993 e autorizada pela Prefeitura Municipal de Unaí.
4.1.1. A utilização referida neste item só será possível se o consumo da quantia
estimada no anexo I do Edital e desta Ata não tiver sido esgotado para o período.
5. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO
5.1. Os preços ofertados, especificação, empresa e representante legal, encontramse enunciados na presente ata.
6. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
6.1. Os serviços deverão ser executados conforme solicitado pela secretaria de
Obras, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão n.º 083/2019, no prazo
contado da data do recebimento/retirada da nota de empenho ou ordem de
fornecimento para a entrega.
7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será feito na Prefeitura Municipal de Unaí, setor de Tesouraria ou
por crédito bancário, correndo as despesas bancárias por conta do contratado, até o
30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento definitivo
pela Unidade requisitante mediante apresentação da respectiva nota fiscal ou nota
fiscal- fatura, ou após a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas.
7.2. – Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar às Unidades
Administrativas que emitirem a Nota de Empenho, os documentos abaixo
relacionados:
I – Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de
Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei n.º 8.212/90);
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei
n.º 8.036/90);
III – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital
do domicílio da Licitante.
7.3. – Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de
liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária (quando for o caso).
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7.4. – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte
procedimento:
I – A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e
II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do serviço,
responderá o contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
8. DO CONTRATO
8.1. Durante o prazo de validade do registro, a empresa detentora poderá ser
convidada a firmar contratações de fornecimento, mediante autorização do Setor de
compras e licitação, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e
as determinações contidas na legislação pertinente.
8.2. O contrato de fornecimento será sempre representado pela Nota de Empenho,
ou instrumento equivalente, e a sua celebração será formalizada pelo recebimento
ou retirada pela detentora da Ata de Registro de Preços.
8.3. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o
disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas respectivas
alterações posteriores, no que couber.
9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
9.1. Cada serviço deverá ser efetuado mediante autorização do Setor de
Comunicações da Prefeitura.
9.2. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão
n.º 083/2019, especialmente às especificadas no referido Edital.
9.2.1. Quando da entrega dos itens empenhados, o fornecedor se obriga a
apresentar, devidamente atualizados, os seguintes documentos:
a) comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal do domicílio da licitante;
b) comprovante de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (CND) e o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos respectivos encargos instituídos por Lei.
9.4. Fica estabelecido a obrigatoriedade do detentor da Ata no fornecimento com
acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), estipulado no Anexo I do referido Edital,
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conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem prévia
comunicação.
9.5. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o
ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência
de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos,
obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento
do presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro de preços.
10. DAS PENALIDADES
10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente edital,
mediante competente autorização do Setor de Compras e Licitações, serão
aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, além das
sanções administrativas, garantindo sempre a ampla defesa e o contraditório.
10.2. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá,
obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de
Empenho, dirigida à autoridade competente até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data
prevista para o fornecimento do material;
10.3. Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o
contratado sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:
1 – multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do
Contrato ou a Nota de Empenho, conforme o caso, e correção diária a saber:
a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
b) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do contrato,
sem prejuízo da sanção prevista no item anterior. Ultrapassado o trigésimo dia de
atraso, será o contrato rescindido ou a nota de empenho cancelada;
10.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou recusa injustificada em assinar
a ata de registro de preços, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem
prejuízo das demais, as seguintes sanções:
1 – advertência;
2 – multa de 30% sobre o valor total do contrato/nota de empenho;
3 – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo de até 05 (cinco) anos;
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4 – 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 aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item 3, onde
caberá no prazo de 10(dez) dias úteis da intimação do ato, pedido de
reconsideração;
5 – se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente
descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Unaí e cobrado
judicialmente;
6 – à licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar a ata de
Registro de Preços ou Contrato/receber a Nota de Empenho, dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando
o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por
cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo a Administração
convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na sua ordem
de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.
10.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo.
11. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
11.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do
registro, admitida revisão quanto houver desequilíbrio de equação econômicofinanceiro inicial a ata, nos termos da legislação que rege a matéria.
11.2. O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado
por alteração das Normas Federais pertinentes à política econômica.
12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Unidade que
emitir a nota de empenho consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações.
12.1.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de
material com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado
pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.
12.2. A Unidade Administrativa que emitir a nota de empenho reserva-se o direito de
proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade nos produtos e
registrá-los, integralmente ou em parte, se estiverem em desacordo com as
especificações do objeto licitado.
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13. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A presente ata de registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito:
13.1.1. Pelo Setor de Compras e Licitações, mediante comunicação da unidade
requisitante, quando:
13.1.1.1 a(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
13.1.1.2 a(s) detentora(s) não retira(em) a nota de empenho no prazo estabelecido e
a unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
13.1.1.3 a(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato
decorrente deste instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas
no art. 78, inciso I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas
alterações posteriores;
13.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado;
13.1.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas
pela Administração.
13.1.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em)
estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer
alguma das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n.º
8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
13.1.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados
deverá ser dirigida ao Setor de Compras e Licitação, facultada a ele a aplicação das
penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
13.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a
empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de
recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem ao
registro de preços.
13.2.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s)
detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Minas
Gerais, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
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13.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverão comunicar
imediatamente à ao Setor de Compras e Licitação, qualquer alteração ocorrida no
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessários para recebimento
de correspondência e outros documentos.
14. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
14.1. As aquisições do objeto da presente ata de registro de preços serão
autorizadas, caso a caso, pela Assessoria de Comunicação Social e Relações
Públicas.
15. DAS ALTERAÇÕES
15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta ata, o Edital do Pregão n.º 083/2019, as propostas com preços,
especificação, por item na ordem classificatória das empresas.
16.2. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93,
alterada pela Lei Federal 8.883/94 e pela Lei Federal 9.648/98, e, com as demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que
após lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas Partes,
na presença das testemunhas abaixo.
Pregoeiro
P/ Empresa.....................................................
TESTEMUNHAS:
NOME:
RG:
NOME:
RG:
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