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     EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/CMM/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 52/CMM/2019 
 

 

A Câmara Municipal de Matozinhos, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que no dia 20 de Agosto de 2019 às 09:00 horas, no prédio da Câmara  Municipal de 

Matozinhos, situado na Rua Oito de Dezembro, nº. 400, centro, nesta Cidade, será realizada a 

sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e documentação 

de Habilitação para o Pregão Presencial nº. 06/CMM/2019, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO 

DE JULGAMENTO POR ITEM que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 

de julho de 2002, Lei Complementar 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, de 

21/06/93, e suas alterações, e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO 

 

Registro de Preços para aquisição de Materiais de escritório, para atender as demandas 
da Câmara Municipal de Matozinhos, para o ano de 2019, nas quantidades, 
características e condições descritas no anexo IV do Instrumento Convocatório. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar da presente licitação as Pessoas Jurídicas interessadas que 

atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à 

documentação. 

 

2.2. Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de 

falência, dissolução, fusão, cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária 

de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara, ou tenham sido declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se 

apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

3.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, 

cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

3.1.1. Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as 

falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil 
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que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício 

não suspenderá o curso do certame. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 
licitatório. 

 

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir 

nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 
Edital, por sua representada. 

 

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

 

I - documento oficial de identidade; 

 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances 
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou 
documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso 
do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de 
tal investidura (Anexo II). 

 

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos 
documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração 

contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes. 

 

4.5. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial e 
deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
 

 

4.6. A certidão da Junta Comercial, deverá ter vigência até o dia previsto para realização do 

pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas as que forem emitidas depois do dia 31 de 

janeiro do ano corrente. 

 

4.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 
impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de 
lances. 

 

4.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

 

4.9. Não será admitida à participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 

 

5. Da Apresentação dos Envelopes 
 

 

5.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes 

das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro
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receberá dos representantes credenciados, em envelopes distintos, devidamente fechados e 

rubricados nos fechos, as propostas de preços, a documentação exigida para 
 
habilitação das licitantes, e a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos 

de habilitação (Anexo III), registrando em ata a presença dos participantes. 

 

5.2. Declarada à abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 

dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

 

5.3. Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” 

e “Habilitação”. 

 

5.4. Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o 

número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e 

"Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir: 

 

I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/CMM/2019 
 

LICITANTE: _______________________________ 
 

ENVELOPE Nº. 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 
 

 

II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - MG 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/CMM/2019 
 

LICITANTE: ________________________________ 
 

ENVELOPE Nº. 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
 
 
 

 

5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 

original, com cópia autenticada por membro da comissão licitante, ou por meio de cópia 

autenticada em Cartório. 
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5.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 

catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 

 

5.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles 

referentes à proposta de preço e habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no 

idioma oficial do Brasil. 

 

5.8. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo 

do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura/Nota fiscal. 

 

6. Da Proposta de Preço – Envelope Nº. 1 
 

 

São requisitos da proposta de preço: 
 

 

a. Ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação 

deste Edital, devendo, preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de 

telefone, número de fax da empresa licitante e dados bancários. 

 

b. Conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente 

qualificado; 

 

c. Ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital; 
 

 

d. Conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-limite 

prevista para entrega das propostas, conforme art. 6º da Lei nº. 10.520; 

 

e. Prazo de entrega do objeto de no máximo 03 (Três dias úteis) a contar da emissão da 

ordem de compras; 

 

f. No valor das propostas deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a 

perfeita execução do aventado, abrangendo inclusive as despesas com transporte, entrega, 

descarregamento, seguros e encargos previstos nas legislações trabalhistas e previdenciárias; 
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g. Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período mínimo de 

validade das propostas, e caso persista o interesse da Administração, esta poderá solicitar 

a todos licitantes classificados prorrogação da validade, por igual prazo. 

 

7. Dos Documentos de Habilitação – Envelope nº. 02 
 

 

A documentação relativa à habilitação consistirá de: 
 

 

a. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 

 

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores, devendo conter, em 

todos os casos, dentre suas finalidades ou atividades econômicas exercidas, a produção, 

organização, realização e/ ou promoção de eventos, atividades e/ou competições 

esportivas; 

 

c. Inscrição do ato constitutivo e sua última alteração, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

d. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.2. Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 

 

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

 

c. Comprovação de regularidade perante a Fazenda Nacional, através de Certidão Conjunta 

de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União. 
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d. Certificado de regularidade comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS. 

 

Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

 

e. Certificado de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicílio da 

empresa. 

 

g Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

Obs.: os documentos de que tratam os itens  d e e , podem ser substituídos por certidão 

unificada, na forma da legislação em vigor. 

 

7.3. Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

 

a. Certidão Negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 

 

 

7.4. Outras Comprovações: 

 

a. Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V);  

b. Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal (Anexo 

VI); 

c. Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VII). 

 
 
7.5. As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, 

apresentarem incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo 

complementação posterior, salvo nos casos previstos na Lei Complementar 

123/2006. 

 

8. Da Abertura dos Envelopes de Preço 

 

8.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de 

valor mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela, 
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em cada Item, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, 

até a proclamação do vencedor. 

 

8.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

8.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 

em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 

proclamação do vencedor. 

 

8.4. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 

classificação. 

 

8.5. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 

 

8.6. Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 

prevista neste edital. 

 

8.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades previstas neste Edital. 

 

8.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

8.9. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar 

diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor. 

 

8.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 

LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
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8.11. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou 

EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no 

art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

8.11.1. Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

 

8.11.1.1. A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de 

desempate; 

 

8.11.1.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

 

8.11.1.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem 

anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do 

limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

 

8.11.1.4. Nos termos do disposto no artigo 48, III, da LC 123/2006, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do objeto serão destinados para a contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte. Para cumprimento do dispositivo legal indicado, proceder-

se-à da seguinte forma:  
a) Para os itens de número 01 a 15 A  do Anexo IV ao edital, as licitantes que não 

forem microempresas e empresas de pequeno porte não poderão formular lances, 

concorrendo apenas com os preços das propostas. 

 

b) As empresas que não forem microempresas e empresas de pequeno porte 

poderão fornecer lances para os itens de número 01 a 15, caso não houver um 

mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas 

ou empresas de pequeno porte para os itens. 

 

8.12. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no 

limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 
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8.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

 

8.14. Será considerada vencedora, a licitante que ao final da disputa de lances, observadas as 

disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 

 

8.15. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,comparando-o 

com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

 

8.16. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarado vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 

edital, com o preço de mercado e que ofertar o menor preço unitário. 

 

8.17. Será desclassificada: 
 

 

a. A proposta que não atender às exigências deste edital; 
 

 

b. A proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 
 

 

8.18. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 

interpostos. 

 

8.19. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer 

informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro. 

 

8.20.Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.] 

 
 
9. Disposições Gerais sobre Habilitação 

 

9.1.  Concluída  a  fase  de  classificação  das  propostas,  será  aberto  o  Envelope  nº  2  – 
 
“Habilitação” do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 
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9.2. As licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório 

competente ou por servidor designado para o pregão. 

 

9.3. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 

documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 

restrição; 

 

9.3.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar 

preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa; 

 

9.3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 

devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro; 

 

9.3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias úteis 

inicialmente concedidos; 

 

9.3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

9.4. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital será 

considerando inabilitado e o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e procederá à 

habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, 

sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar 

o licitante vencedor. 

 

9.5. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 
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10. Da Adjudicação 
 

 

10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

10.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 

assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar com a proponente, para que 

seja obtido o melhor preço. 

 

10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 

vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e 

motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte da 

licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 

registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre 

as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria. 

 

10.4. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 

houver recurso. 

 

10.5. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 

ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo Pregoeiro, ou, quando 

houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

11. Da Ata de Registro de Preços 
 

 

11.1. O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na 

forma da minuta constante do Anexo VIII e nas condições previstas neste Edital. 

 

11.2. Será celebrada Ata de Registro de Preços para cobertura de todos os itens e seus 

quantitativos constantes do Anexo IV deste Edital. 
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11.3. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá validade de 12 (doze) meses, a 

partir da data de sua assinatura. 

 

12. Da Formalização da Ata de Registro de Preços 
 

 

12.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços de cada item, com o 

fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem 

fornecer pelo preço do primeiro, em número necessário para completar o quantitativo total 

estimado no Edital, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos. 

 

12.2. A Câmara de Matozinhos convocará os fornecedores, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro 

de Preços. 

 

12.3. No ato da convocação será informado o preço unitário constante na Ata, de forma que o 

fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalização do compromisso. 

 

12.4. . Incumbirá a Câmara Municipal de Matozinhos, a publicação da Ata, por extrato, no Site da 

Câmara Municipal de Matozinhos, e no diário oficial de Minas Gerais, até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura. 

 

12.5. O prazo previsto no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando, durante o seu transcurso, for solicitado por um dos fornecedores convocados, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara Municipal. 

 

12.6. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se 

recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste 

Edital, a Câmara registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do 

primeiro classificado na licitação. 

 

13. Do Cancelamento 

 

13.1. O cancelamento automático da Ata de Registro de Preços ocorrerá: 

 

13.1.1. Por decurso do prazo de vigência; 
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13.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados; 
 

 

13.1.3. Quando o interesse público assim exigir. 
 

 

13.2. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, e aplicando-lhe as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, nas seguintes hipóteses; 

 

13.2.1. A pedido, após a devida análise e aceitação da Administração, quando comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, na ocorrência de fato superveniente imprevisível, 

decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado, que venha a comprometer a 

perfeita execução contratual; 

 

13.2.2. Pela Administração, unilateralmente, quando o fornecedor: 
 

 

13.2.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

 

13.2.2.2. Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento 

licitatório; 

 

13.2.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 

 

13.2.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra 

decorrentes da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 

 

13.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 

 

13.3. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Processo Licitatório se processará de 

acordo com o que o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

 
 
14. Das Condições de Fornecimento 
 

 

14.1. A Câmara Municipal de Matozinhos, por intermédio da Diretoria Administrativa será o órgão 

responsável pelo controle e administração da Ata de 
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Registro de Preços decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitada pelos órgãos 

usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o 

qual será emitido o pedido de compra. 

 

14.2. Somente quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento 

estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, 

podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de compra 

for superior ao saldo do fornecedor da vez. 

 

14.3. A emissão do pedido de compra/fornecimento será da inteira responsabilidade e iniciativa 

dos órgãos usuários do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos 

fornecedores e serão formalizados por intermédio de empenho, quando a entrega for de uma só 

vez e não houver obrigações futuras ou por contrato nas hipóteses em que tais cláusulas se 

fizerem necessárias. 

 

14.4. A Administração não emitirá qualquer pedido de compra sem a prévia existência do 

respectivo crédito orçamentário. 

 

14.5. A convocação dos fornecedores, para a entrega dos objetos licitados será formalizada 

através de requisição, devidamente assinada pela Diretoria Administrativa, que conterá o endereço 

para realização da entrega, bem como menção à Ata de Registro de Preços a que se refere. 

 

14.6. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o 

pedido de compra ou empenho no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na 

Ata de Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

 

14.6.1. O licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de sua convocação, 

para retirar a Requisição, Pedido de Compra/Fornecimento ou a Nota de Empenho, sob pena de 

incorrer nas sanções previstas neste Edital. 

 

14.6.2. Comprovado o atraso na retirada da Requisição, Pedido de Compra/Fornecimento, ou da 

Nota de Empenho, o órgão requisitante comunicará a ocorrência à Diretoria Administrativa, que 

providenciará, assegurada a ampla defesa e o contraditório, a aplicação das sanções previstas 

neste Edital. 
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14.7. Concluída a entrega dos objetos descriminados na Ordem de Fornecimento, o recebimento 

dar-se-á através de fiscalização conjunta realizada pela contratada e pelo representante da 

Administração especialmente designado para este fim, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/1993. 

 

15. Do Controle e das Alterações de Preços 
 

 

15.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 

do art. 65 da Lei nº. 8.666/1993, ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 

15.1.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 

da Lei nº. 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 

iniciar outro processo licitatório. 

 

15.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 

registrados serão convocados pela Câmara  para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 

15.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

 

15.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

 

15.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 

 

15.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 

 

15.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 
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15.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 

antes do pedido de fornecimento; e; 

 

15.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 

 

15.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

16. Dos Recursos Administrativos 
 

 

16.1. Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do 

Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

 

16.2. As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) 

dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, em secretária. 

 

16.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 

admissibilidade dos recursos. 

 
 
16.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, 

no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

 

16.5. O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias 
 
úteis. 
 

 

16.6. Não serão conhecidas contra-razões a recursos apresentadas intempestivamente. 
 

 

16.7. A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 16.1., importará a decadência 

do direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora. 

 

16.8. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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16.9. A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, 

mediante publicação no Quadro de avisos da Câmara Municipal e Site. 

 

17. DOS ENCARGOS 
 

 

17.1. Incumbe ao contratante: 

 

a. Conferir as especificações e receber o material objeto deste edital; 
 

 

b. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho. 
 

 
17.2. Incumbe à Licitante vencedora: 
 

17.2.1. Providenciar as entregas, por exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas 

condições, nos endereços das requisições, no prazo de até 3 (três) dias, a contar da data do 

recebimento da mesma, que deverá estar autorizada pela Diretoria Administrativa, 

independente das quantidades solicitadas. 

 

17.2.2. A empresa licitante se compromete a substituir os produtos no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas, quando: 
 
a) Houver no ato da vistoria, produtos que não atendem às especificações deste Edital e dos 

demais documentos do processo licitatório; 

b) Os produtos apresentarem vícios ou defeitos dentro do prazo de garantia. 
 

 

17.2.3. Se os materiais entregues não corresponderem às especificações exigidas no Edital, na 

presente Ata e nos demais documentos que compõe o processo licitatório, deverão ser 

substituídos, às expensas da Contratada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo 

ser aplicada, assegurando o contraditório e a ampla defesa, quaisquer das penalidades previstas na 

Lei 8.666/93. 

 

17.3. Entregar produtos que correspondam às especificações exigidas no Edital na presente Ata 

e nos demais documentos que compõe o processo licitatório. 

 

17.4. Conceder prazo de garantia do produto, nunca inferior a 90 (noventa) dias, contados da 

emissão da Nota Fiscal. 
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17.5. Não subcontratar ou transferir o objeto ou parte deste para quaisquer outras empresas. 
 

 

17.6. Cumprir integralmente ao disposto no Edital e nos demais documentos que compõe o 

Processo Licitatório. 

 
 
18. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 

 

18.1. O objeto do presente edital será fornecido pelo preço constante na proposta da 

licitante vencedora. 

 

18.2. O pagamento será efetuado da seguinte forma: As faturas deverão ser emitidas contra a 

Câmara de Matozinhos, pela Contratada, no primeiro dia subseqüente à comunicação dos 

quantitativos aprovados e o pagamento devera ocorrer em até 10 (dez dias), devendo o licitante 

proponente proceder à entrega da nota fiscal no Almoxarifado da Câmara, bem como indicar 

obrigatoriamente no corpo da nota fiscal o nº. do Processo, nº. Pregão Presencial e o nº. 

Ata de Registro de Preços. 

 

18.3 O prazo de garantia dos produtos, nunca inferior a 90 (noventa) dias, deverá constar na Nota 

Fiscal. 

 

19. DO REEQUILÍBRIO DE PREÇO: 

 

19.1. A solicitação de reequilíbrio econômico financeiro, poderá ser realizada, desde que 

motivadamente e nos termos do artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93, acompanhada de consulta de 

preços em no mínimo 3 (três) empresas que forneçam os mesmos gêneros e qualidades do objeto, 

de planilha pormenorizada de custos com fundamentos em notas fiscais de compras e demais 

documentos pertinentes, e respeitando os limites impostos pelo artigo 65, §1º da Lei 8.666/93. 

 

19.2. A solicitação de reequilíbrio econômico financeiro não exime o licitante de entregar os 

produtos requisitados, podendo em caso de recusa de fornecimento, garantido a prévia defesa, ser 

aplicada uma das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

20 DAS PENALIDADES 

 

20.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
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declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 

ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

20.1.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a 

licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no subitem 

21, b, II, e das demais cominações legais. 

 

21. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no 

cumprimento das obrigações, e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, 

garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar ao contratado, além das sanções previstas na 

Lei 8.666/93, as seguintes: 

 

a. Advertência; 
 

 

b. Multa de : 

 

I) 5% por ocorrência, sobre o valor da nota de empenho, ocorrendo atraso na entrega 

do objeto licitado; 

 

II) 20% sobre o valor total do contrato, nos casos de: 

 

a) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
 

b) Inobservância do nível de qualidade dos objetos; 
 

c) Subcontratação do objeto, no todo ou em parte, sem anuência formal prévia da 

Contratante; 
 

d) Descumprimento de cláusula contratual. 
 

 

C Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 

a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

D Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua 

reabilitação. 
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21.2. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

21.3. Incidirá na penalidade prevista no item 20, e incisos deste edital, a licitante adjudicatária 

que se recusar, injustificadamente, a retirar a Nota de Empenho dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da data da notificação, por caracterizar descumprimento total da obrigação 

assumida. 

 

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.30.00, fonte nº 100, ficha nº 11 

 

 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

 

23.2. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

 

23.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluem-se o dia do início e inclui-se o 

do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na 

Câmara. 

 

23.4. O presidente da Câmara Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões 

de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

23.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

23.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
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23.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a 

segurança da aquisição. 

 

23.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 
 

 

23.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 

propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

23.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente 

o juízo da Comarca de Matozinhos/MG. 

 

23.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente 

estabelecidos. 

 

23.12. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser 

objeto de consulta, por escrito, endereçada ao Pregoeiro e protocolizada na sede da Câmara 

Municipal de Matozinhos, na Rua Oito de Dezembro, nº400, centro, até 05 (cinco) dias  anteriores à 

data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (031) 3712-

1169, Email: licitação@camaramatozinhos.mg.gov.br 

 

23.13. Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidos, através do site 

http://www.camaramatozinhos.mg.gov.br 

 

23.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 

 

23.15. Fazem parte integrante deste Edital: 
 

- Anexo I – Termo de Referência; 
 

- Anexo II -Modelo de credenciamento; 
 

- Anexo III - Modelo de Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação; 
 

- Anexo IV - Planilha de Apresentação de Propostas; 
 

- Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
 

- Anexo V-   A- Modelo Declaração do “CEIS” 
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- Anexo VI – Modelo de Declaração que não emprega menor; 
 

- Anexo VII - Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital; 
 

- Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços 

 

 

 

Matozinhos, 19  de Fevereiro de 2019. 
 

 

 

 
 

 
 

 
______________________________ 

 
Jussara de Almeida Prado 
            Pregoeira 
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ANEXO I AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 52/CMM/2019,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/CMM/2019 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I. ÓRGÃO REQUISITANTE 

 

Câmara Municipal de Matozinhos 

 

II. OBJETO 
 

Registro de Preços para aquisição de Materiais de escritório, para atender as demandas da Câmara 

Municipal de Matozinhos, para o ano de 2019, nas quantidades, qualidades e condições descritas 

no anexo IV do Instrumento Convocatório. 

 

III. PRAZO 

 

a) O Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da respectiva data de 
assinatura, sendo esta data considerada como a de sua celebração. 

 

b) Este Contrato também poderá ser rescindido por ato unilateral do contratante, devidamente 
justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à contratada, a não ser 
em caso de dano efetivo disso resultante. 

 

IV. ESTIMATIVA DE CONSUMO 

 

a) Os cálculos das estimativas de Materiais de escritório, nas quantidades e condições descritas no 
anexo IV do Instrumento Convocatório para o ano de 2019 estão detalhados no ANEXO IV; 

 

b) Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, somente será pago o que efetivamente for 
solicitado conforme Ordem de Fornecimento. 

 

V. DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DA ENTREGA 

 

a) A entrega dos materiais será efetuado de forma parcelada, nos prazos, quantidades, local e 
horário especificado nas Ordens de Compras. 

 

VII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
a) Entregar o (s) materiais, destinados à Câmara Municipal, nas quantidades e condições descritas 
no anexo IV do Instrumento Convocatório no prazo preestabelecido e de acordo com as 
especificações constantes no presente Termo de Referência. 

 

b) Comunicar a Câmara Municipal de Matozinhos, através da Diretoria Administrativa, por escrito, 
no prazo máximo de 24h que anteceder ao vencimento do prazo de entrega dos itens adjudicados, 
informando os motivos que impossibilitam o cumprimento do previsto neste Registro de Preços; 
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c) Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações 
básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou 
acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados da 
notificação que lhe for entregue oficialmente; 

 

d) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os 
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante. 

 

e) A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do Registro de preços, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que 
possa comprometer a manutenção do mesmo. 

 

VIII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

a) Notificar a contratada através da Diretoria Administrativa, fixando-lhe prazo para corrigir 
irregularidades observadas no fornecimento dos produtos. 

 

b) Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma convencionada, dentro do prazo 
previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias; 

 

c) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos 
deste contrato. 

 

IX. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 

a) Os preços apresentados deverão conter todos os impostos e encargos decorrentes dos 
fornecimentos desta contratação. 

 

b) A Câmara Municipal de Matozinhos se reserva no direito de utilizar somente parte dos recursos 
previstos para esta contratação. 
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ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 52/CMM/2019, 
 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/CMM/2019 
 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 

..........

..........

.......... , portador (a) da Cédula 

de Identidade nº ............... e CPF nº ....................  , a participar da licitação instaurada pela 

Câmara Municipal de Matozinhos, na modalidade Pregão Presencial nº. 06/CMM/2019, na 

qualidade  de  representante  legal,  outorgando-lhe plenos  poderes  para  pronunciar-se  em 

nome da empresa ................ , CNPJ nº ............... , bem como formular propostas, dar lances  
verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
 

 

________________, ______ de ____________________. de ________ 
 

 

Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

 

Quem assinar deve observar o seguinte: 

 

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social 
da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 

 

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há 
necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 

 

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 
público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 

 

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 
particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da 
empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como 
pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 

 

5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins 
deste procedimento licitatório. 
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ANEXO III AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 52/CMM/2019, 
 
                      MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/CMM/2019 
 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI  
Nº. 10.520/2002 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

____________________________________________,CNPJ______________________  
_______ , sediada ________________________________________________ , por intermédio de 

seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº. 06/CMM/2019, 

DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos 

neste Edital. 

 
 
 

 

_______________________, ______ de ___________ de 2019 
 

 

______________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 
 
 

 

Nome: _______________________________________ 
 

 

Nº. Cédula de Identidade: _________________________ 
 
 
 

 

Observação: Essa declaração deverá ser entregue ao pregoeiro, pelo interessado ou seu 

representante, fora do envelope, na abertura da sessão
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ANEXO IV AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 52/CMM/2019, 
 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/CMM/2019 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as 

estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

 

ITEM 

DESCRIÇÃO UN QTD VL UN TOTAL 

 
 

MARCA 

1 
BLOCO DE ANOTACAO  76X76  medindo 
aproximadamente 7cm x 7cm, cor amarelo, adesivo fixador 
na parte superior do papel  

BLOCOS 

C/100 

FOLHAS 

50    R$-    

 

2 
BOBINA TÉRMICA- para relógio de ponto dimensão 
57MMx40M, marca suprema ou melhor qualidade. 

CAIXA 
C/30 

UNIDADES 
3    R$-    

 

3 

Borracha com fórmula livre de PVC e com máxima 
apagabilidade , cor: branca, modelo:Cinta plástica, capa 
protetora ergonômica, med.:4,25 x 2,10 x 1,04 cm, capa cor 
verde de 1a. Qualidade. 

 UNIDADE  24    R$-    

 

4 
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA DUPLO OFICIO 
AZUL- Tamanho: GRANDE - Cor: azul- Medidas: 38 x 17,5 
x 29 cm (A x L x P)  

UNIDADE  15    R$-    

 

5 

Caixa de som 1w rms usb preta 0058 Marcar Bright ou 
melhor qualidade- Especificações :Controle de volume, 
Botão de liga/desliga, Saída para fone de ouvido, LED 
indicador de energia, Alimentação via porta USB  
Compatível com PC/MP3/MP4/iPod/CD player/Vídeo 
games e outra fontes de áudio, Potência: 1W(0,5W x2) 
R.M.S, Resposta de frequência:60Hz~16Hz, Auto-falante: 
2,25, Plug estéreo: 3,5mm, Garantia: 1 ano. 

caixa c/1 
unidade 

3    R$-    

 

6 
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO BOX, PEQUENA-Arquivo 
morto poli. 250x130x350mm azul. 

UNIDADE 30    R$-    

 

7 

Caneta esferográfica, Especificações : AZUL 1.0mm cristal 
preta, Ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4mm  
Tampa e plug da mesma cor da tinta.  
Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO  
Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente. 
Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para visulização da Tinta de alta qualidade, 
que seca rapidamente evitando borrões na escrita. 
Durabilidade: Escreve até 2 Km -DURA + CLASSICA 
Escrita macia . Marca Bic ou qualidade superior 

CAIXA C 
50 

UNIDADES  
5    R$-    

 

8 

Caneta esferográfica, Especificações : PRETA 1.0mm 
cristal preta, Ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4mm  
Tampa e plug da mesma cor da tinta.  
Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO  
Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente. 
Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para visulização da tinta  
Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando 
borrões na escrita. Durabilidade: Escreve até 2 Km- DURA 
+ CLASSICA 
Escrita macia . Marca Bic ou qualidade superior 

CAIXA C 
50 

UNIDADES  
3    R$-    
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9 

Caneta esferográfica, Especificações : VERMELHA  1.0mm 
cristal preta, Ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4mm  
Tampa e plug da mesma cor da tinta.  
Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO  
Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente. 
Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para visulização da tinta  
Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando 
borrões na escrita. Durabilidade: Escreve até 2 Km  
Escrita macia . Marca Bic ou qualidade superior. 

CAIXA C 
50 

UNIDADES  
1    R$-    

 

10 

Caneta marca texto, cor amarelo, Especificações: 
Benefícios principais:  
Caneta marca-texto de bolso  
Ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar 
com linha fina  
Tintas fluorescentes brilhantes  
Boa resistência à luz  
Destaca-se mesmo em papel de fotocópia e fax  Benefícios 
ambientais  
Tinta à base de água  
Não contém PVC , 

caixa 
com12 

unidades 
4    R$-    

 

11 

COLA EM BASTAO 40 GRAMAS,Especificações:Cola 
papel, cartolina, fotos e similares; Permite uma colagem 
limpa sem desperdícios;  Não enruga o papel devido ao 
sistema de bastão;  Tampa hermética que evita o 
ressecamento;  Não tóxico, seguro para crianças.  

UNIDADE  30    R$-    

 

12 

Corretivo Líquido, Frasco com 18 ml. Características do 
Produto: À base de água  Excelente cobertura que 
dispensa retoques  
Secagem rápida ; Fácil aplicação Ideal para uso sobre 
todos os papéis para corrigir fotocópia, fax e tinta de caneta 
esferográfica  Produto atóxico 

UNIDADE 10    R$-    

 

13 

Elásticos amarelo n.18 c/600 unidades,Produzido através 
do látex  
Ideais para organizar, agrupar ou separar diversos 
materiais. Peso líquido do pacote 500 gramas  

 Pacote 
com 600 
unidades 

1    R$-    

 

14 

Envelope saco kraft natural 80g 240x340, A4. Características do 

Produto  Especificações: Envelope saco karft  

Para transportar e armazenar documentos em geral. Dimesões e 

Peso  

176 x 250, 80 gr  

CX 500 UM 5    R$-    

 

15 
Estilete-  estreito, Trava automática , Lâmina 9 mm , Lâmina de 

aço carbono extensível interna  

CAIXA 
C/12 

UNIDADES 
1    R$-    

 

16 

Fita crepe 18mmx50m . 101LA 3M - Características do 

produto:Construção  

Dorso: Papel crepe  

Adesivo: a base de borracha e resina  

Resistência a Temperatura: 50ºC / 40 min 

UNIDADE  30    R$-    

 

17 Fita adesiva dupla face Fixa Forte 24mmx1,5m. UNIDADE 20    R$-    

 

18 Fita adesiva transp polip 48mmx45m melhor qualidade.  UNIDADE  30    R$-    
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19 LÁPIS Nº02 marca Faber Castell ou melhor qualidade.  UNIDADE  50    R$-    

 

20 LIVRO DE ATA- com margem com 100 fls  UNIDADE  2    R$-    

 

21 

Mouse óptico usb preto Marca M90 Logitech ou melhor 
qualidade. Características do Produto  Requisitos do 
Sistema  
Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, 
Windows 10  
Mac OS® X 10.4 ou posterior, Kernel do Linux 2.6 ou 
posterior  
Chrome OS ™, Entrada USB, Garantia: 3 anos. 

UNIDADE  5    R$-    

 

22 

PAPEL A4 -  Papel para Escritório Branco,   A4 formato 
(210 x 297mm), gramatura 75/80 g/m2, embalagem com 
500 folhas Pacote 500 folhas,  
Certificação: Cerflor  

PACOTE 
500 

FOLHAS  
180    R$-    

 

23 

Pasta Sanfonada- Especificações: Pasta sanfonada média 
pop, Material leve, atóxico, resistente e 100% reciclável. 
Com 12 divisórias e 12 etiquetas de papel para títulos 
Fechamento em elástico, 100% plástica (PP) Espessura 
0,50mm,Textura: Super Line, tamanho A4, Cor: fumê. 

UNIDADE 10    R$-    

 

24 

Pen Drive 16 gb, Marca Multilaser ou melhor qualidade- 
Caracteristicas:Capacidade: 16 GB  
Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e 
superiores  
Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 
MB/s (leitura)  
Conexão USB 2.0: DC 5 V 

UNIDADE 5    R$-    

 

25  Saco Plastico A4 Extra Medio C/4 Furos 0.12 Micras  
pacote c/ 

100 
unidades  

4    R$-    

 

26 

Perfurador de papel c/2 furos p/60 fls Essentials  Marca 
Maped ou mehor qualidade. Características dos 
produto:specificações 100% mecanismo e barra de 
metal;Sistema de trava da alavanca; Escotilha para 
esvaziar resíduos  

UNIDADE  2    R$-    

 

27 Pilha AA, Marca duracell ou melhor qualidade  par  10    R$-    
 

28 Pilha Palito AAA marca duracell ou melhor qualidade par  20    R$-    
 

29 
Prancheta peque de madeira  - Tamanho 14 cm largura x 
21 cm de altura  

unidade  3    R$-    
 

30 
Régua - Características em poliestireno 30 cm, 
transparente. 

unidade 10    R$-    
 

31 
Quadro com feltro cor verde - tamanho 90cm Comprimento 
x 60 cm de altura 

unidade 1    R$-    

 

32 

Relógio de Parede 26cm,  plástico preto  Marca Herweg ou 
melhor qualidade. Caracteristicas: Relógio de parede 
plástico. Máquina quartz comum estilo TIC TAC, 
Alimentação  
Pilhas AA (não acompanham o produto). 

UNIDADE 1    R$-    

 

VALOR TOTAL 
 R$                 
-    
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Nos termos do disposto no artigo 48, III, da LC 123/2006, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

objeto serão destinados para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Para cumprimento do dispositivo legal indicado, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): 

 

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o 
lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e 
previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento dos materiais 
de escritório, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título). 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, 
conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

PRAZO DE ENTREGA: 03 (tres) dias úteis, mediante apresentação da ordem de fornecimento 

emitida pela Diretoria de Compras devidamente assinada. 
 

 

___________________, ______ de ___________ de 2019.  
__________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 

Nome: _______________________________________  
Nº. Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO V AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 52/CMM/2019, 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/CMM/2019 

 
 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

____________________________________________,CNPJ_____________________________
 ,
 sediada  
________________________________________________ , por intermédio de seu representante 
legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº. 06/CMM/2019, DECLARA 
expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o Edital. 

 

____________________, _____ de _______ de __________. 
 

 

______________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 

 

Nº. Cédula de Identidade: ________________________ 
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ANEXO VI AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 52/CMM/2019,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/CMM/2019 

 
 
 

 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 

 

__________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr.(a) __________________________, portador (a) da carteira de 
Identidade nº. _______________________ e CPF nº. ______________________, DECLARA, para 
fins 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. Em cumprimento ao que 
determina o subitem 7.5 “a” do Edital. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 

 

______________________, ____de __________________ de 20___ 
 

 

_________________________________ 

 

(representante legal) 
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ANEXO VII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 52/CMM/2019,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/CMM/2019 

 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

____________________________________________,CNPJ______________________  
_______ , sediada ________________________________________________ , por intermédio de 

seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº. 06/CMM/2019, 

DECLARA que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao que 

determina o Edital; 

 

_______________________, ______ de ___________ de 2019. 
 

 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 
 
 
 

 

Nome: _______________________________________ 
 

 

Nº. Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VIII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 52/CMM/2019,  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/CMM/2019 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___/2019,  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/CMM/2019. PROCESSO Nº. 52/CMM/2019. 

 

 

VALIDADE: 12 meses. 
 

 

Aos ___ ( ) dias do mês de ______ de 2019, na sala de licitações, na sede da Câmara Municipal 
de Matozinhos, situada à Rua Oito de Dezembro, nº.400, centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara, Cesar Antônio Pereira, nos termos que reger-se-á pelas disposições da 
Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123 de 2006 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações, das demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
06/CMM/2019 – Registro de Preços, por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por 
ele homologada conforme Processo Licitatório nº. 52/CMM/2019 RESOLVE Registrar Preços para 
aquisição de Materiais de escritório, para atender as demandas da Câmara Municipal de 
Matozinhos, para o ano de 2019, nas quantidades, qualidades e condições descritas no anexo IV 

do Instrumento Convocatório. Tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas 
respectivas constantes dos anexos desta ata, cujas propostas foram classificadas em primeiro 
lugar, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas e quantitativos que se seguem. 

 

01 - DO OBJETO: 
 

Registro de Preços para aquisição de Materiais de escritório, para atender as demandas da 

Câmara Municipal de Matozinhos, para o ano de 2019, nas quantidades, qualidades e condições 

descritas descritas abaixo. 

 

 

ITEM 

DESCRIÇÃO UN QTD VL UN TOTAL 

 
 

MARCA 

1 
BLOCO DE ANOTACAO  76X76  medindo 
aproximadamente 7cm x 7cm, cor amarelo, adesivo fixador 
na parte superior do papel  

BLOCOS 

C/100 

FOLHAS 

50    R$-    

 

2 
BOBINA TÉRMICA- para relógio de ponto dimensão 
57MMx40M, marca suprema ou melhor qualidade. 

CAIXA 
C/30 

UNIDADES 
3    R$-    

 

3 

Borracha com fórmula livre de PVC e com máxima 
apagabilidade , cor: branca, modelo:Cinta plástica, capa 
protetora ergonômica, med.:4,25 x 2,10 x 1,04 cm, capa cor 
verde de 1a. Qualidade. 

 UNIDADE  24    R$-    

 

4 
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA DUPLO OFICIO 
AZUL- Tamanho: GRANDE - Cor: azul- Medidas: 38 x 17,5 
x 29 cm (A x L x P)  

UNIDADE  15    R$-    
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5 

Caixa de som 1w rms usb preta 0058 Marcar Bright ou 
melhor qualidade- Especificações :Controle de volume, 
Botão de liga/desliga, Saída para fone de ouvido, LED 
indicador de energia, Alimentação via porta USB  
Compatível com PC/MP3/MP4/iPod/CD player/Vídeo 
games e outra fontes de áudio, Potência: 1W(0,5W x2) 
R.M.S, Resposta de frequência:60Hz~16Hz, Auto-falante: 
2,25, Plug estéreo: 3,5mm, Garantia: 1 ano. 

caixa c/1 
unidade 

3    R$-    

 

6 
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO BOX, PEQUENA-Arquivo 
morto poli. 250x130x350mm azul. 

UNIDADE 30    R$-    

 

7 

Caneta esferográfica, Especificações : AZUL 1.0mm cristal 
preta, Ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4mm  
Tampa e plug da mesma cor da tinta.  
Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO  
Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente. 
Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para visulização da Tinta de alta qualidade, 
que seca rapidamente evitando borrões na escrita. 
Durabilidade: Escreve até 2 Km -DURA + CLASSICA 
Escrita macia . Marca Bic ou qualidade superior 

CAIXA C 
50 

UNIDADES  
5    R$-    

 

8 

Caneta esferográfica, Especificações : PRETA 1.0mm 
cristal preta, Ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4mm  
Tampa e plug da mesma cor da tinta.  
Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO  
Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente. 
Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para visulização da tinta  
Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando 
borrões na escrita. Durabilidade: Escreve até 2 Km- DURA 
+ CLASSICA 
Escrita macia . Marca Bic ou qualidade superior 

CAIXA C 
50 

UNIDADES  
3    R$-    

 

9 

Caneta esferográfica, Especificações : VERMELHA  1.0mm 
cristal preta, Ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4mm  
Tampa e plug da mesma cor da tinta.  
Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO  
Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente. 
Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para visulização da tinta  
Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando 
borrões na escrita. Durabilidade: Escreve até 2 Km  
Escrita macia . Marca Bic ou qualidade superior. 

CAIXA C 
50 

UNIDADES  
1    R$-    

 

10 

Caneta marca texto, cor amarelo, Especificações: 
Benefícios principais:  
Caneta marca-texto de bolso  
Ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar 
com linha fina  
Tintas fluorescentes brilhantes  
Boa resistência à luz  
Destaca-se mesmo em papel de fotocópia e fax  Benefícios 
ambientais  
Tinta à base de água  
Não contém PVC , 

caixa 
com12 

unidades 
4    R$-    
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11 

COLA EM BASTAO 40 GRAMAS,Especificações:Cola 
papel, cartolina, fotos e similares; Permite uma colagem 
limpa sem desperdícios;  Não enruga o papel devido ao 
sistema de bastão;  Tampa hermética que evita o 
ressecamento;  Não tóxico, seguro para crianças.  

UNIDADE  30    R$-    

 

12 

Corretivo Líquido, Frasco com 18 ml. Características do 
Produto: À base de água  Excelente cobertura que 
dispensa retoques  
Secagem rápida ; Fácil aplicação Ideal para uso sobre 
todos os papéis para corrigir fotocópia, fax e tinta de caneta 
esferográfica  Produto atóxico 

UNIDADE 10    R$-    

 

13 

Elásticos amarelo n.18 c/600 unidades,Produzido através 
do látex  
Ideais para organizar, agrupar ou separar diversos 
materiais. Peso líquido do pacote 500 gramas  

 Pacote 
com 600 
unidades 

1    R$-    

 

14 

Envelope saco kraft natural 80g 240x340, A4. Características do 

Produto  Especificações: Envelope saco karft  

Para transportar e armazenar documentos em geral. Dimesões e 

Peso  

176 x 250, 80 gr  

CX 500 UM 5    R$-    

 

15 
Estilete-  estreito, Trava automática , Lâmina 9 mm , Lâmina de 

aço carbono extensível interna  

CAIXA 
C/12 

UNIDADES 
1    R$-    

 

16 

Fita crepe 18mmx50m . 101LA 3M - Características do 

produto:Construção  

Dorso: Papel crepe  

Adesivo: a base de borracha e resina  

Resistência a Temperatura: 50ºC / 40 min 

UNIDADE  30    R$-    

 

17 Fita adesiva dupla face Fixa Forte 24mmx1,5m. UNIDADE 20    R$-    

 

18 Fita adesiva transp polip 48mmx45m melhor qualidade.  UNIDADE  30    R$-    

 

19 LÁPIS Nº02 marca Faber Castell ou melhor qualidade.  UNIDADE  50    R$-    

 

20 LIVRO DE ATA- com margem com 100 fls  UNIDADE  2    R$-    

 

21 

Mouse óptico usb preto Marca M90 Logitech ou melhor 
qualidade. Características do Produto  Requisitos do 
Sistema  
Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, 
Windows 10  
Mac OS® X 10.4 ou posterior, Kernel do Linux 2.6 ou 
posterior  
Chrome OS ™, Entrada USB, Garantia: 3 anos. 

UNIDADE  5    R$-    
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22 

PAPEL A4 -  Papel para Escritório Branco,   A4 formato 
(210 x 297mm), gramatura 75/80 g/m2, embalagem com 
500 folhas Pacote 500 folhas,  
Certificação: Cerflor  

PACOTE 
500 

FOLHAS  
180    R$-    

 

23 

Pasta Sanfonada- Especificações: Pasta sanfonada média 
pop, Material leve, atóxico, resistente e 100% reciclável. 
Com 12 divisórias e 12 etiquetas de papel para títulos 
Fechamento em elástico, 100% plástica (PP) Espessura 
0,50mm,Textura: Super Line, tamanho A4, Cor: fumê. 

UNIDADE 10    R$-    

 

24 

Pen Drive 16 gb, Marca Multilaser ou melhor qualidade- 
Caracteristicas:Capacidade: 16 GB  
Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e 
superiores  
Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 
MB/s (leitura)  
Conexão USB 2.0: DC 5 V 

UNIDADE 5    R$-    

 

25  Saco Plastico A4 Extra Medio C/4 Furos 0.12 Micras  
pacote c/ 

100 
unidades  

4    R$-    

 

26 

Perfurador de papel c/2 furos p/60 fls Essentials  Marca 
Maped ou mehor qualidade. Características dos 
produto:specificações 100% mecanismo e barra de 
metal;Sistema de trava da alavanca; Escotilha para 
esvaziar resíduos  

UNIDADE  2    R$-    

 

27 Pilha AA, Marca duracell ou melhor qualidade  par  10    R$-    
 

28 Pilha Palito AAA marca duracell ou melhor qualidade par  20    R$-    
 

29 
Prancheta peque de madeira  - Tamanho 14 cm largura x 
21 cm de altura  

unidade  3    R$-    
 

30 
Régua - Características em poliestireno 30 cm, 
transparente. 

unidade 10    R$-    
 

31 
Quadro com feltro cor verde - tamanho 90cm Comprimento 
x 60 cm de altura 

unidade 1    R$-    

 

32 

Relógio de Parede 26cm,  plástico preto  Marca Herweg ou 
melhor qualidade. Caracteristicas: Relógio de parede 
plástico. Máquina quartz comum estilo TIC TAC, 
Alimentação  
Pilhas AA (não acompanham o produto). 

UNIDADE 1    R$-    

 

VALOR TOTAL 
 R$                 
-    
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OS QUANTITATIVOS SUPRA MENCIONADOS, SERÃO ENTREGUES 

 
PARCELADAMENTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE,  MEDIANTE ORDEM DE 

FORNECIMENTO EMITIDA PELO SERTOR DE COMPRAS DA CÂMARA. 

 

02 - 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, a Câmara Municipal 
não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

 
 

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. 
 

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

I. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 
objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta da Câmara. 

 
 
 

04 - DO PREÇO 
 

I. Os preços ofertados 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 
nº. 06/CMM/2019. 

 

II. Em cada entrega decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação 
pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial 
nº. 06/CMM/2019, que integra o presente instrumento de compromisso. 

 

III. Em cada entrega, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, 
no Pregão Presencial nº. 06/CMM/2019 pelas empresas detentoras da presente Ata, as 
quais também a integram. 

 

IV.     No preço dos referidos  materiais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a 
perfeita execução do objeto licitado abrangendo inclusive as despesas com transporte, 
entrega, descarregamento, seguros e encargos previstos nas legislações trabalhistas e 
previdenciárias. 

 

05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 

I. A entrega dos produtos em no máximo 03 (três) dias úteis ocorrerá nos endereços constantes 
nas Ordens de fornecimento, e será contado da data do recebimento da mesma. 
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II. Se os produtos entregues não corresponderem às especificações exigidos no Edital, na presente 
Ata e nos demais documentos que compõe o processo licitatório, deverão ser substituídos 
IMEDIATAMENTE, às expensas da Contratada, podendo ser aplicada, assegurando o 
contraditório e a ampla defesa, quaisquer das penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

 

06 - DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado da seguinte forma: As faturas deverão ser emitidas contra a Câmara 
Municipal de Matozinhos, pela Contratada, no primeiro dia subsequente à comunicação dos 

quantitativos aprovados e o pagamento deverá ocorrer em até 10 (dez dias) úteis, devendo o 
licitante proponente proceder à entrega da nota fiscal no almoxarifado da Câmara, bem como 
indicar obrigatoriamente no corpo da nota fiscal o nº. do Processo, nº. Pregão Presencial 
e o nº. Ata de Registro de Preços. 
 

07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

I. As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas 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. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual 
deverá ser feita por Ordem de Compras, 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. 

 

III. Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, 
conforme o caso. 

 

 

IV.     A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela  
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data 
e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.  

V. A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

 

VI.     O fornecimento dos produtos deverá ocorrer de acordo com a solicitação encaminhada pelo 
respectivo setor, através de ordem de compra ou NAF, correspondendo assim á 
necessidade do setor requisitante.  

VII.     O Prazo de garantia dos produtos, nunca inferior a 90 (noventa) dias, serão contados da 

emissão da Nota Fiscal. 

 

08 - DAS PENALIDADES 
 

I. A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na 
licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de 
registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao 
critério da Administração. 

 

II. A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de fornecimento, 
dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, contados da sua emissão, poderá implicar na 
aplicação da multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do documento de 
empenhamento de recursos. 

 

III. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos 
no cumprimento das obrigações, e quaisquer outras irregularidades, a Administração 
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poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar ao contratado, além das 
sanções previstas na Lei 8.666/93, as seguintes: 

 

c. Advertência; 
 

d. Multa de : 
 

III) 5% por ocorrência, sobre o valor da nota de empenho, ocorrendo atraso na entrega 
do objeto licitado. 

 

IV) 20% sobre o valor total do contrato, nos casos de: 
e) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros;  
f) Inobservância do nível de qualidade dos objetos;  
g) Subcontratação do objeto, no todo ou em parte, sem anuência formal prévia da 

Contratante;  
h) Descumprimento de cláusula contratual.  

c. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

 

D Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua 
reabilitação. 
 

IV. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as 
detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso ser inscritas para constituir dívida 
ativa, na forma da lei. 

 

09 - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 

I. Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é 
vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 01 (um) 
ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no 
preâmbulo do edital do Pregão Presencial nº. 06/CMM/2019, o qual integra a presente Ata 
de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o 
Decreto instituidor do Registro de preços. 

 

 

II. A solicitação de reequilíbrio econômico financeiro poderá ser realizada, desde que 
motivadamente e nos termos do artigo 65,II "d" da Lei 8.666/1993, acompanhada de 

consulta de preços de no mínimo 3( três ) empresas que forneçam os mesmos gêneros e 
qualidades do objeto, de planilha pormenorizada de custos com fundamentos em notas 
fiscais de compras e demais documentos pertinentes, e respeitando os limites impostos 
pelo artigo 65, 1° da lei 8.666/1993. 

 

III. A solicitação de reequilíbrio econômico financeiro não exime o licitante de entregar os 
produtos requisitados, podendo em caso de recusa de fornecimento, garantido a prévia 
defesa, ser aplicada uma das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

I. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pelo responsável do Almoxarifado 
da Câmara 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. 
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III. Concluída a entrega dos objetos descriminados na Ordem de Fornecimento, o recebimento 
dar-se-à através de fiscalização conjunta realizada pela contratada e pelo representante da 
Administração especialmente designado para este fim, nos termos do artigo 67 da Lei 
8.666/1993. 

 
 

11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

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

Pela Administração, quando: 
 

a) A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
 

b) A detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 

 

c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério da Administração; 

 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 
registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 

 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 

f) Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração; 

 

g) 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, no caso 
de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 
por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais da Câmara considerando-se 
cancelado o preço a partir da publicação. 

 

Pelas detentoras, quando: 
 

a) Mediante solicitação por escrito, sendo realiza a devida analise e aceitação pela 
Administração quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata em 
virtude de fato superveniente imprevisível, de caso fortuito ou força maior que venha 

comprometer a perfeita excussão contratual. 

 

b) A solicitação das detentoras a que se referem o item "a" deverá ser formulada antes da 
emissão e/ou aceitação da Ordem de Compra, ficando facultado à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na clausula 8 em virtude da não aceitação dos fundamentos apresentados 
no pedido. 

 

12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 
 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Secretario requisitante. 
 

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

I. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº. 06/CMM/2019 e as propostas das empresas 

classificadas no certame supra-numerado. 
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II. Fica eleito o foro desta Comarca de Matozinhos para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização da presente Ata. 
 

III. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e 
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jussara de Almeida Prado 
Pregoeira 

 

 

 

 

Cesar Antônio Pereira 
Presidente da Câmara 


