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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

 

Processo licitatório nº 064/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico- SRP nº 009/2022 

Tipo: Menor preço por item 

Objeto: Refere- se a registro de preço para futura e eventual aquisição de academia ao ar 

livre de inox, destinados para praças e espaços e espaços públicos abertos 

 

 
Obtivemos através do acesso à página www.nanuque.mg.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, 

nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima indicada. 

 

 

Local: _____________________________________________ 

 

Data: ______________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________ 

 

 

 

Senhor licitante, 

 

Visando à comunicação futura entre este município e sua empresa, solicitamos à Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação 

pelo e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br. 

 

A não remessa do recibo exime o município de Nanuque da responsabilidade da comuni-

cação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como quaisquer informações adicionais, não cabendo qualquer reclamação 

posterior.  

Nome da empresa: ____________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

Cidade: __________________________________________ Estado: ____________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Responsável para contato: ______________________________________________________ 

http://www.nanuque.mg.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 064/2022 

 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico- SRP nº 009/2022 

 

TIPO: Menor preço por item 

 

OBJETO: Refere- se a registro de preço para futura e eventual aquisição de academia ao 

ar livre de inox, destinados para praças e espaços e espaços públicos abertos 

. 

 

PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 29 de abril de 2022 às 12h30min. 

 

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 29 de abril de 2022 às 13h01min. 

 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 

CONSULTAS E AQUISIÇÃO DO EDITAL: Pela internet, no site deste município, no endereço 

www.nanuque.mg.gov.br, e na página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço 

www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

 

ESCLARECIMENTOS: através do e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br, no endereço 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 

acima devem ser encaminhados no prazo máximo de três dias úteis anteriores à data de abertura 

da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.nanuque.mg.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 064/2022 

 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico- SRP nº 009/2022 

 

TIPO: Menor preço por item 

 

OBJETO: Refere- se a registro de preço para futura e eventual aquisição de academia ao 

ar livre de inox, destinados para praças e espaços e espaços públicos abertos 

 

PREÂMBULO 

O Município de Nanuque/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, 

horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – PARA 

REGISTRO DE PREÇOS nº 009/2022 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrição 

contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, 

ao Decreto Municipal nº. 005  de 05 de Janeiro de 2017 e Decreto nº 006, de 23/01/2017, à Lei nº 

8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e 

subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências 

previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

Os trabalhos serão realizados em sessão pública, por meio da internet, utilizando condições de 

segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, mediante a inserção e monitora-

mento de dados gerados ou transferidos para a plataforma BBMNET Licitações, acessível em 

www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

OBJETO 

1. O objeto da presente licitação é para registro de preço para futura e eventual aquisição de 

academia ao ar livre de inox, destinados para praças e espaços e espaços públicos abertos. 

 

1.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facul-

tando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse. 

 

ÓRGÃO REQUISITANTE 

2.  Secretaria Municipal de Esporte. 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o ob-

jeto desta licitação e que atendam a todas as condições de habilitação estabelecidas neste instru-

mento convocatório. 

 

3.1. Não poderão participar desta licitação: 

 

a) aqueles que sejam proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-

vos, na forma da legislação vigente; 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

c) aqueles que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

d) aqueles que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

e) aqueles que sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo; 

f) o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas 

ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, 

ou adoção, subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções. 

 

3.2. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 

CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET 

4. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser 

iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, 

acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

 

4.1. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimi-

das através da Central de Atendimento aos Licitantes, por telefone, WhatsApp, chat ou e-mail, dis-

poníveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

4.1.1. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso ao sistema BBMNET Licitações 

poderá ser esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

4.2. O licitante responsabiliza-se, exclusiva e formalmente, pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pratica-

dos por ele ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

4.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desa-

tualizados. 

 

4.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior implicará a desclassificação no momento 

da habilitação. 

 

PARTICIPAÇÃO, PROPOSTAS E LANCES 

5. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos 

de habilitação por meio do sistema eletrônico no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, na opção “lo-

gin”, em seguida “licitação pública” e, por fim, “sala de negociação”. 

 

5.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, 

conforme indicação na primeira página deste edital. 

 

5.2. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

5.3. Caso haja desconexão com o pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sis-

tema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando 

o(a) pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

5.3.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo supe-

rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo(a) pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico uti-

lizado para divulgação. 

 

5.4. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, 

o(a) pregoeiro(a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

 

5.5. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudi-

cação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.bbmnetlicita-

coes.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e ou-

tras decisões referentes ao procedimento e também pela página www.nanuque.mg.gov.br. 

 

5.6. A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado, passando o(a) pregoeiro(a) a 

avaliar a aceitabilidade das propostas. 

 

5.7. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sis-

tema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.nanuque.mg.gov.br/
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5.7.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes 

serão consideradas lances. 

 

5.7.2. Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde 

que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o item. 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

6. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas 

as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as tran-

sações que forem efetuados em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verda-

deiras suas propostas e lances. 

 

6.1. A proposta comercial terá validade de no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da 

sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

 
6.2. Os itens ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste edital e termo 
de referência.  
 

6.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, com 02 (duas) 

casas decimais, preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR UNITÁRIO 

e VALOR TOTAL do item.  

 

6.4. O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto no(s) local(is) determinado(s) 

e demais condições previstas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as espe-

cificações e quantitativos constantes da autorização de fornecimento expedida pelo setor de com-

pras do município de Nanuque, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com trans-

porte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 

 

6.5. No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a MARCA.  

 

6.6. A empresa deverá informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações.  

 

6.7. As propostas NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PROPO-

NENTE (tais como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, dentre outros), sob 

pena de desclassificação. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES 

7. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste edital. 

 

7.1. O(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no termo de referência. 
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7.1.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanha-

mento em tempo real por todos os participantes. 

 

7.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro(a) e os 

licitantes. 

 

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro. 

 

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no edital. 

 

7.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta de-

verá ser R$ 0,01 (um centavo). 

 

7.7. Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao(à) pre-

goeiro(a) a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários itens da mesma licitação. 

 

7.7.1. Em regra, a disputa simultânea de item obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entre-

tanto, o pregoeiro(a) poderá efetuar a abertura da disputa de item selecionados fora da ordem se-

quencial. 

 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será pror-

rogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos 

do período de duração da sessão pública. 

 

7.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorro-

gação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública en-

cerrar-se-á automaticamente. 

7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 

o(a) pregoeiro(a), assessorado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da ses-

são pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
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7.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo(a) pregoeiro(a). 

 

7.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.16. No caso de desconexão com o pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo supe-

rior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 

(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo(a) pregoeiro(a) aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8. Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em pri-

meiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste edital e em seus anexos. 

 

8.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

8.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irri-

sórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acresci-

dos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. Qualquer interessado 

poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propos-

tas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência 

será registrada em ata. 

 

8.4. O pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não acei-

tação da proposta. 
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8.5. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro(a) por solicitação escrita e justifi-

cada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) pregoeiro(a). 

 

8.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro(a), destacam-se os que conte-

nham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedên-

cia, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, enca-

minhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro(a), 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

8.7. A primeira colocada na fase de lances poderá ser convocada a apresentar amostra do item 

ofertado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo sofrer alteração na ata da sessão 

conforme especificidade de cada demanda, a contar da suspensão da sessão pública do certame, 

para avaliação técnica de compatibilidade da amostra com as especificações constantes do Anexo 

I deste edital – termo de referência. 

 

8.7.1. O prazo para entrega da amostra poderá ser prorrogado a pedido do licitante com justificativa 

aceita pelo pregoeiro(a). 

 

Justificativa: A presente exigência tem a finalidade de verificar se o material ofertado se encontra 

em conformidade com as especificações requeridas, conforme Anexo I - Termo de Referência do 

edital e cumpre com a funcionalidade para a qual fora produzido. 

 

8.7.2. O procedimento de avaliação da amostra, poderá ser acompanhado pelo licitante e demais 

interessados, por meio de agendamento, devidamente formalizado, requerido junto a secretaria so-

licitante. 

 

8.7.3. A amostra deverá ser entregue em dias úteis, das 9h às 18h, na secretaria solicitante, cujo 

local e contatos para agendamento da entrega serão estabelecidos em ata da sessão. 

 

8.7.4. Enquanto não expirado o prazo para apresentação da amostra, o licitante poderá substituir a 

amostra apresentada, desde que mantidas a marca e as especificações originalmente propostas. 

 

8.7.5. A secretaria solicitante procederá à análise da conformidade, da funcionalidade e da compa-

tibilidade da amostra com as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, podendo 

no ato da análise da amostra a equipe avaliadora, realizar ações que poderão ocasionar, as situa-

ções relacionadas abaixo, entre outras conforme necessidade da análise: 

 

a) Ranhuras e/ou sinais de lixamento de marcas/características/detalhes que evidenciem o 

reaproveitamento de qualquer peça ou componente (quando for necessário); 

b) Rachaduras nas partes plásticas (quando for necessário). 

c) Marca de etiqueta anterior em local coincidente com o original; 

d) Inconformidades na embalagem, ou seja, que não esteja acondicionada em embalagem 

totalmente lacrada, contendo as características do produto, marca e indicação do fabricante; 

e) Funcionalidade compatível com o exigido (quando for necessário). 
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8.7.6. A amostra deverá estar devidamente embalada, lacrada e identificada com o número deste 

pregão, o número do item, o CNPJ e a firma, denominação social ou a razão social do licitante. 

 

8.7.7. A amostra que não possuir identificação de marca/modelo do fabricante estampada em seu 

corpo e apresentada em unidade fracionada de caixa, conjunto, blister, kit ou similar deverá vir 

acompanhada da embalagem original do produto. 

 

8.7.8. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, a proposta será recusada e 

será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, e assim su-

cessivamente. A amostra apresentada será manuseada ficando disponível para ser retirada pelo 

licitante após a homologação da licitação. Se após a homologação da licitação a empresa não retirar 

a amostra reprovada no prazo de 30 (trinta) dias, poderá haver a doação do material, sem gerar 

direito de indenização à licitante. 

 

8.7.8.1. A amostra será manuseada e, se recusada, será devolvida ao licitante no estado em que 

se encontrar após avaliação técnica. 

 

8.7.9. A amostra aprovada permanecerá em poder da Secretaria Solicitante por até 30 (trinta) dias 

após a entrega definitiva do quantitativo total do item registrado em ata de registro de preços, ou 

com o vencimento desta, com vistas a avaliar se o objeto entregue confere com o aprovado. 

 

8.7.10. O licitante que não apresentar a amostra, apresentá-la em desacordo com as especificações 

ou apresentar resultado laboratorial de análise técnica inferior aos parâmetros e especificações 

constantes no edital será desclassificado, não cabendo nenhum tipo de indenização. 

 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro(a) examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.9. Havendo necessidade, o pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

 

8.10. O pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 

a negociação em condições diversas das previstas neste edital. 

 

8.11. Também nas hipóteses em que o pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

8.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

 

8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro(a) verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste edital. 
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encer-

rar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

9.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocor-

rerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

9.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

9.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservân-

cia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

9.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

9.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e jul-

gamento da proposta. 

 

9.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado so-

mente serão disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o en-

cerramento do envio de lances. 

 

9.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibi-

lizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão 

recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 

documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

 

9.8. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e vera-

cidade dos documentos enviados eletronicamente. 

 

9.9. A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 

comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 

 

9.10. Habilitação Jurídica  

9.10.1. Certificado de condição de Microempreendedor Individual;  

9.10.2. Registro comercial, no caso de empresário individual;  
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9.10.3. Ato constitutivo (estatuto, contrato social ou certificado em vigor) e de todas altera-

ções ou da consolidação respectiva, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empre-

sária e sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de documento comprovando os seus 

administradores;  

9.10.4. 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, devendo todos os documentos estar traduzidos para 

o vernáculo por tradutor oficial. 

 

 

9.11. Qualificação Econômico-Financeira  

9.11.1. Certidão negativa de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDI-

CIAL, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data de emissão não anterior a 90 

(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.  

OBS: Nos casos em que a certidão estiver positiva para recuperação judicial ou extra-

judicial, a empresa deverá apresentar a comprovação de que o plano de recuperação foi ho-

mologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 11.101/2005, devendo ainda, 

demonstrar os demais requisitos para habilitação econômico-financeira como qualquer ou-

tro licitante.  

9.11.2. Balanço Patrimonial e demonstração de resultado do último exercício social, já exi-

gíveis e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa situação econômico-financeira do 

licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da pro-

posta.  

9.11.3. Tratando-se de empresa que ainda não encerrou o seu primeiro exercício contábil, 

por ter sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao subitem anterior, 

o balanço de abertura, considerando-o para fins de comprovação da boa situação financeira, em 

atendimento ao disposto no art. 31, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.  

9.11.4. Para efeitos de comprovação da boa situação financeira do licitante, serão avaliadas 

as demonstrações de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Índice de Solvência Geral, realizando-se 

cálculo de índices contábeis, adotando-se as seguintes fórmulas e pontuações: 

 

A) Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):  

 

ILG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo) 

          (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

 

B) Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):  

 

ISG = _____________(Ativo Total)________________ 

          (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

 

C) Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):  

 

ILC = (Ativo Circulante) 

          (Passivo Circulante) 
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OBSERVAÇÃO: Nos índices acima manter as 02 (duas) casas decimais. 

 

9.11.5. As fórmulas deverão estar aplicadas, preferencialmente, em memorial de cálculo, 

caso a empresa opte em apresentar o memorial de cálculo o mesmo deverá estar anexado ao 

balanço, e assinado pelo representante legal da empresa e/ou contador da empresa. 

 

9.11.6. A empresa que apresentar resultado menor que 1.00 (um.zero.zero) em qualquer 

dos índices referidos no subitem 12.12.4 deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação. 

 

9.11.7. As empresas classificadas no regime de tributação Simples Nacional, devidamente 

enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP) estão dispensadas 

de apresentar a documentação relativa ao subitem 12.12.2 e seus subitens, devendo apresentar, 

em substituição, a cópia do balanço remetido ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e 

à Junta Comercial, com o comprovante de entrega. 

 

9.11.8. O Microempreendedor Individual – MEI também está dispensado de apresentar a 

documentação relativa ao subitem 12.12.2 e seus subitens, devendo apresentar, em substituição, 

a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último exercício. 

 

 

9.12. Regularidade Fiscal e Trabalhista  

9.12.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério 

da Fazenda, atualizada (site: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_so-

licitacao.asp);  

9.12.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, de-

monstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (site: www.con-

sulta-crf.caixa.gov.br/); 

9.12.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medi-

ante a apresentação de Certidão Negativa (site: www.tst.jus.br/certidao);  

9.12.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, abrange inclusive as contribui-

ções sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 (site: http://servi-

cos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1);  

9.12.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do lici-

tante: Certidão Negativa de Débitos Estaduais;  

9.12.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do lici-

tante: Certidão Negativa de Débitos Municipais;  

9.12.7. Declaração do licitante demonstrando a regularidade no cumprimento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, conforme dispõe o art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, e para 

fins do disposto no art. 1º da Lei Federal nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, combinado com o art. 

1º do Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002 e no objetivo de cumprir a exigência do 

Inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme modelo sugerido no 

ANEXO VII.  

9.12.8. Apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação; ao teor do que dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei Federal 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.consulta-crf.caixa.gov.br/
http://www.consulta-crf.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
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nº 10.520 de 17 de julho de 2002, podendo obedecer ao modelo do ANEXO VI e, se não o fizer, 

deverá conter todos dados informativos necessários.  

9.12.9. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa 

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006 e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do §4 deste artigo, caso tenha 

interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá 

comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de uma declaração, conforme ANEXO VIII.  

9.12.10. As empresas cadastradas no município poderão apresentar o Certificado de Regis-

tro Cadastral atualizado, emitido pelo município de Nanuque, em substituição dos Documentos de 

Habilitação. 

 

DA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME E EPP 

10. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a MEI, 

ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida no edital, mesmo que esta apresente 

alguma restrição com relação à regularidade fiscal: 

 

a) Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminha-

mento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de MEI, ME e EPP 

 

a.1. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o 

direito ao tratamento diferenciado. 

 

b) Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automati-

camente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

b.1. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelos 

microempreendedores individuais, pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for 

proposta de licitante não enquadrado como MEI, ME e EPP. 

 

b.2. Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir 

a condição de MEI, ME e EPP. Nesse caso, o(a) pregoeiro(a) convocará a arrematante a apresentar 

os documentos de habilitação, na forma do item 10 do edital. 

 

c) Visando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal, fica 

estabelecida a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 

sediadas no município, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos do 

art. 48, do inciso III do § 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 

d) Caso ocorra a situação de empate descrita no item 10, subitem b.1, o(a) pregoeiro(a) 

convocará o representante da MEI, ME e EPP mais bem classificada, imediatamente e por meio do 

sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco 

minutos. 
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e) Caso o licitante convocado não apresente lance inferior ao menor valor registrado no 

prazo acima indicado, demais MEI, ME e EPP(s) que porventura possuam lances ou propostas na 

situação do item 10, subitem b.1, deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar 

lances inferiores à menor proposta. 

 

f) A MEI, ME e EPP que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão 

de disputa será considerada arrematante pelo(a) pregoeiro(a), que encerrará a disputa do item na 

sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta de preços, con-

forme item 12.3 deste edital. 

 

g) O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 

preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do 

início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

 

h) Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como 

MEI, ME e EPP seja desclassificada pelo(a) pregoeiro(a), por desatendimento ao edital, essa pro-

posta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula. 

 

i) Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor 

proposta passa a ser a do próximo licitante não enquadrado como MEI, ME e EPP observado o 

previsto no subitem b.1. 

 

j) No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a MEI, ME e EPP, o(a) 

pregoeiro(a) o fará através do “chat de mensagens”.  

 

k) A partir da convocação de que trata o item 10, alínea “e”, a MEI, ME e EPP terá 05 (cinco) 

minutos para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensa-

gens”, sob pena de preclusão de seu direito.  

 

l) Caso a MEI, ME e EPP exercite o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem 

classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece 

item 10, alínea “d” deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de pre-

ços,  

 

m) O julgamento da habilitação da MEI, ME e EPP obedecerá aos critérios gerais definidos 

neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.  

 

n) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal e trabalhista, será asse-

gurado a MEI, ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o licitante for declarado o vencedor do certame, para a regularização da docu-

mentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

 

10.1. Dos itens restritos à participação de MEI, ME ou EPP.  
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10.1.1. Os itens de contratação, cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão desti-

nados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos 

do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123 de 2006. 

 

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada conforme ANEXO III, 

no prazo de 03 (três) horas a contar da solicitação do(a) pregoeiro(a) via sistema eletrônico, ou por 

e-mail, e deverá: 

 

11.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 

ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

 

11.1.1. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decor-

rer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada ao fornecimento do objeto especificado. 

 

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalece-

rão estes últimos. 

 

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resul-

tado, sob pena de desclassificação. 

 

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

 

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E ESCLARECIMENTOS 

12. Impugnações aos termos do edital poderão ser interpostas por qualquer licitante, no prazo de 

até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas ao Setor de 

Licitação do município de Nanuque, devendo ser entregues no prédio da prefeitura, situado na Av. 

Geraldo Romano, nº 135, Centro, Nanuque/MG,  no horário das 08h às 14h, onde será emitido 

comprovante de recebimento, bem como poderão utilizar campo próprio disponibilizado no sistema 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou ainda encaminhados via e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br, 

onde será confirmado o recebimento via e-mail. 

 

12.1. Caberá ao(à) pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebi-

mento da impugnação. 

 

12.2. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

12.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusiva-

mente por meio eletrônico via e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br. 

 

12.3.1. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-

ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.  

 

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no cer-

tame. 

 

12.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser moti-

vada pelo(a) pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.  

 

12.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

12.6. Para impugnação do edital, o interessado ou licitante deverá apresentar junto com suas ra-

zões, os documentos necessários que identifiquem a empresa ou pessoa física (caso não seja sócio 

ou proprietário, deverá apresentar procuração), bem como que identifiquem suas alegações.  

 

12.7. Deverão ser entregues junto ao pedido de impugnação os seguintes documentos originais, ou 

cópia simples devidamente acompanhada do original para conferência pelo(a) pregoeiro(a) ou 

equipe de apoio:  

 

12.7.1. Ato constitutivo (estatuto, contrato social ou certificado em vigor) e de todas as suas altera-

ções.  

 

12.7.2. Cópia do documento de identidade.  

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
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12.7.3. Procuração por instrumento público ou particular, outorgando poderes para representar o 

licitante perante a Administração Pública municipal.  

 

12.8. Dos Recursos  

 

12.8.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de re-

curso, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema.  

 

12.8.2. A manifestação de recurso deverá ser realizada em campo específico da plataforma, sob 

pena de não conhecimento. 

 

12.8.3. Havendo quem se manifeste, caberá à pregoeira verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recurso, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 

12.8.3.1. Nesse momento o(a) pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso. 

 

12.8.4. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio ele-

trônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção RECURSO. 

 

12.8.5. A falta de interposição de recurso (imediata e motivada) implicará a decadência do direito 

de recurso e o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, pro-

pondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório. 

 

12.8.6. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

12.8.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

12.8.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste edital. 

 

12.8.9. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto 

do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

12.8.10. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 

 

12.8.11. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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12.9. Da Reabertura da Sessão Pública 

 

12.9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

12.9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 

em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

12.9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o lici-

tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-

provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

12.10. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão re-

aberta. 

 

12.10.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

 

12.10.2. A convocação feita por e-mail se dará de acordo com os dados contidos no cadastro do 

fornecedor no sistema no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br, sendo responsabilidade do licitante 

manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13. A adjudicação do objeto licitado será feita por menor preço por item observado o disposto no 

subitem. 

 

13.1. Inexistindo declaração recursal, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

 

13.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedi-

mentais, a autoridade competente ao mesmo tempo, adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento licitatório. 

 

ATA DE REGISTRO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

14. A ata de registro de preço será válida pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, §3º, 

III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

14.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participan-

tes que aderirem. 

 

14.2. Após a homologação do processo licitatório, o(s) ganhador(es), através do(s) representante(s) 

legal(is), será(ão) convocado(s) para a assinatura da ata de registro de preços, a qual será dado o 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento do ato convocatório, para 

comparecimento, preferencialmente, de forma presencial no setor de contratos situado na Av. Ge-

raldo Romano, nº 135, Centro, Nanuque – MG, podendo a empresa solicitar o envio da ata de 

registro de preços/contrato, em formato PDF, por meio de correio eletrônico, e, posteriormente en-

caminhá-lo, em três vias, devidamente assinadas e rubricadas em todas as suas páginas, por via 

postal, através da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), transportadoras ou serviço semelhante, 

porém a data da postagem não será considerada, e sim a data da chegada e protocolo efetivo do 

documento no setor de Licitação do município de Nanuque, ou seja, 05 (cinco) dias úteis contados 

a partir do primeiro dia útil após a convocação para a assinatura. A ata de registro de preços/con-

trato, enviado em PDF, também poderá ser assinado digitalmente e enviado via e-mail, também no 

prazo estipulado acima. 

 

14.2.1. Quando o fornecedor não atender à convocação para firmar contrato decorrente do registro 

de preços ou não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justi-

ficar os motivos para a Administração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma, poderá 

esta convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, por item, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

 

14.3. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

14.3.1. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do cer-

tame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

14.3.2. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes 

condições: 

 

14.3.3. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 

serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame; 

 

14.3.3.1. O preço ficará disponibilizado durante a vigência da ata de preços no site da Pre-

feitura; 

 

14.3.3.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada 

nas contratações. 

 

14.3.3.3. O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formação de cadastro de 

reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata. 

 

14.3.3.4. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 
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I - Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa compe-

titiva; 

 

II - Os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar seus bens ou serviços 

em valor igual ao do licitante mais bem classificado. 

 

14.3.3.5. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do subitem 

anterior, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase com-

petitiva. 

 

14.4. Deverão ser observadas e cumpridas todas as formas e condições de entrega dos produtos, 

constantes no anexo I – especificação do objeto- termo de referência, deste edital. 

 

14.5. Tendo em vista a necessidade de adequação dos pagamentos de fornecedores do município 

às disposições do Sistema de Pagamento Eletrônico de Empenhos - OBN, no momento da assina-

tura do instrumento contratual o licitante vencedor deverá protocolar junto ao Setor de contratos, 

declaração de conta bancária. A referida declaração fará parte integrante dos autos do processo. 

 

PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15. As dotações orçamentárias para o exercício de 2022, destinadas ao pagamento do objeto lici-

tado estão previstas e indicadas no processo pela área competente do município de Nanuque, sob 

os seguintes números  

214 – SECRETARIA ESPORTES 
21400 – SECRETARIA ESPORTES 
27 – Desporto e Lazer 
21421400.2781300131.010 – INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA 
449052000000 – Equipamentos e Material Permanente 
Ficha: 725 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários 
 
 

15.2. As partes das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 2022 corre-

rão à conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros. 

 

15.3. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação 

da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo órgão requisitante, após a devida comprova-

ção da entrega dos produtos. 

 

15.4. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso 

até seu recebimento regular. 

 

15.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
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15.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser contratada, enquanto pendente de liqui-

dação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços. 

 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16. O não cumprimento do constante neste edital e seus anexos, bem como a inexecução total ou 

parcial do contrato estarão sujeitos às penalidades previstas nas cláusulas pertinentes da ata de 

registro de preços (Anexo II), no art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 

17.1.1. Anexo I – Termo de Referência Especificação do Objeto; 

 

17.1.2. Anexo II – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação do 

Serviço/Fornecimento; 

 

17.1.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de Situação 

Regular Perante o Ministério do Trabalho; 

 

17.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habili-

tação. 

 

17.1.5. Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de pequeno Porte 

 

17.1.6. Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço 

 

17.1.7. Anexo VII – Minuta de Contrato 

 

17.1.8. Anexo VIII – Declaração de Conta Bancária 

 

17.2. O licitante é responsável pela veracidade, fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer docu-

mento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassifi-

cação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrati-

vas, civis e penais cabíveis. 

 

17.3. Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que 

qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado espe-

cificado e válido. 
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17.4. A apresentação da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento das exi-

gências de habilitação previstas no edital. O licitante ainda será responsável por todas as transa-

ções que forem efetuadas em seu nome no pregão eletrônico, assumindo como firme e verdadeira 

sua proposta e lances. 

 

17.5. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original 

se for substituído por cópia autenticada pelo(a) pregoeiro(a) ou equipe de apoio. 

 

17.6. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o(a) pregoeiro(a) po-

derá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

 

17.7. O(a) pregoeiro(a), 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, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 

destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do 

art. 43 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

17.8. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original, sendo 

possível, ainda, a autenticação das cópias simples que deverão estar obrigatoriamente, acompa-

nhada dos documentos originais para conferência do(a) pregoeiro(a) ou equipe de apoio. 

 

17.9. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassifica-

ção da proposta. 

 

17.10. A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e con-

dições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que discipli-

nam a matéria. 

 

17.11. As decisões serão publicadas no Jornal “Diário Oficial dos municípios Mineiros", quando for 

o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993., divulgadas no site www.nanuque.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br, 

 

17.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) prego-

eiro(a), equipe de apoio, representantes técnicos e pelos licitantes. 

 

17.13. A presente licitação não implica, necessariamente, contratação, podendo o município re-

vogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 

comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e funda-

mentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 

17.14. O município de Nanuque poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 

das propostas ou para sua abertura. 

 

http://www.nanuque.mg.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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17.15. Para atender a seus interesses, o município de Nanuque reserva-se o direito de alterar quan-

titativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites es-

tabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

17.16. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail: licita-

cao@nanuque.mg.gov.br, pelo site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

17.17. Fica eleito o foro da comarca de Nanuque, Estado de Minas Gerais, para solucionar quais-

quer questões oriundas desta licitação. 

 

17.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

a) Anexo I – Termo de referência 

b) Anexo II – Minuta de ata de registro de preços 

c) Anexo III – Modelo de minuta de termo de proposta 

d) Anexo IV – Modelo de declaração de elaboração de proposta independente 

e) Anexo V – Minuta de procuração particular 

f) Anexo VI – Modelo de declaração de concordância com edital e inexistência de 

fatos impeditivos e cumprimento dos requisitos de habilitação 

g) Anexo VII – Declaração relativa à proibição do trabalho de menor (Lei nº 9.854/1999) 

h) Anexo VIII – Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativa 

enquadrada no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 ou equiparado com tratamento favore-

cido 

i) Anexo IX – Minuta do termo de contrato 

 

 

Nanuque/MG, 13 de abril de 2022 

 

 

Larissa Freitas de Jesus 

Pregoeira 

  

mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

           Refere-se à registro de preço para aquisição de academia ao ar livre de inox, desti-
nados para praças e espaços públicos abertos. 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO PRO-
DUTO/SERVIÇOS 

UNID QUANT 
MARCA 

P. UNIT. P. TOTAL 

01 

Cadeira Bicicleta Individual 

aparelho fabricado com tubos 

de aço inox 304 com ø 2.1/2” x 

2,00 mm; ø 2” x 2,00 mm; ø 1” 

x 1.50 mm; chapas de espes-

sura 4 mm. assentos estampa-

dos, tampão de metal arredon-

dado; 

equipamento montado através 

do processo de 

soldagem tig. equipamento fi-

xado ao solo por meio de 

chumbador parabolt. 

UND. 01 

 

  

02 

Elíptico Mecânico fabricado 

com tubos de aço inox 304 

com ø 3” x 2,00 mm; ø 2” x 

2,00 mm; ø 1” x 1.50 mm; cha-

pas de espessura 4 mm. equi-

pamento montado através do 

processo de soldagem tig. 

acabamento polido brilhante. 

Equipamento fixado ao solo 

por meio de chumbador para-

bolt. 

UND. 01 

 

  

03 

Multi Exercícios Seis Fun-

ções fabricado com tubos de 

aço inox 304 com ø 2.1/2” x 

2,00 mm; ø 2” x 2,00 mm; ø 1” 

x 1.50 mm; Chapas de espes-

sura 4 mm. Assentos estampa-

dos, tampão de metal arredon-

dado; Equipamento montado 

UND. 01 
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através do processo de solda-

gem tig, acabamento polido, 

Equipamento fixado ao solo 

por meio de chumbador para-

bolt. 

04 

Conjugado Caminhada Surf 

Leg aparelho fabricado com 

tubos de aço inox 304 com ø 

2.1/2” x 2,00 mm; ø 2” x 2,00 

mm; ø 1” x 1.50 mm; Chapas 

de espessura 4 mm. assentos 

estampados, tampão de metal 

arredondado; Equipamento 

montado através do processo 

de soldagem tig com acaba-

mento polido. Equipamento fi-

xado ao solo por meio de 

chumbador parabolt. 

 

UND. 01 

 

  

05 

Estação Ape Estação Cadei-

rante estação multi exercita-

dor de academia ao ar livre 

para deficientes físicos. 

Tubo inox 304 de secção qua-

drada 100mm x 100mm, com 

2mm de espessura aproxima-

damente. Assento e costas em 

chapa de inox com formato 

anatomico. 4 pesos de 10kg 

aproximadamente. Rolamen-

tos em tubo mecânico de aço 

inox 304 secção circular de 

60mm com 6mm de espessura 

aproximadamente. 2 volantes 

em tubo de aço com manoplas 

em polietileno.           \”peda-

leira\” manual com pedais em 

polietileno. Placa informativa 

com informação gravada a la-

ser. Dimensões gerais: 

2000mm x 1400mm x 

1750mm. o custo da instalação 

UND 01 
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está incluso no valor do equi-

pamento. 

06 

Estação de Musculação com 

Prancha Abdominal fabri-

cado em tubos quadrados de 

aço inox 304 de 80mm x 80mm 

x 2mm; 50mm x 30mm x 2 mm; 

tubo redondo em aço inox de 

1.1/4” x 2mm; 2” x 2mm; chapa 

lisa de 3 mm; 4mm e 2mm. 

Equipamento com acaba-

mento polido. Prancha abdo-

minal com estrutura tubular e 

fechamento em chapa de aço 

inox. 

Funções disponíveis no equi-

pamento: Barra Fixa Horizon-

tal (peitoral e ombro); Barra 

Fixa Curvada (ombro); Dorsal 

e Abdominal (costas e abdô-

men); Barra Paralela (flexão 

de braço); 

Barra Paralela Suspensa (fle-

xão de braço); 

Barra Paralela Fixa (peitoral); 

Pranchas Abdominais (abdô-

men); Puxador Paralelo (bra-

ços); Escada Horizontal (bra-

ços) 

Espaldar (panturrilha, coxa, 

ombro, panturrilha). 

UND 01 

 

  

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO  
 
A Secretaria Municipal de Esportes vem justificar o interesse em adquirir academia 
de ginástica ao ar livre em material inox, por ser tratar de situação de interesse social 
e garantia de direitos fundamentais de saúde e lazer da municipalidade, diante das 
responsabilidades do nosso município em manter e fomentar a melhoria da condição 
de saúde da nossa população. A referida aquisição vai possibilitar a participação da 
população na prática de esportes e atividades físicas, visando à redução do índice 
de sedentarismo neste município. 
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3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1.1.Os bens ora licitados, enquadram-se na conceituação de objetos comuns, tendo em vista que 

se trata de bens, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

 

4.ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O prazo de entrega dos bens serão de 10 (dez) dias, contados a partir da emissão da Nota de 

Autorização de Fornecimento, no endereço que será informado em momento oportuno à entrega. 

4.2. Os bens serão recebidos de forma parcial, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fisca-

lização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

4.3.Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifi-

cações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 

de 07 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

4.1.1 Os bens serão recebidos de forma parcial, contados do recebimento provisório, após a verifi-

cação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstan-

ciado. 

4.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do es-

gotamento do prazo. 

4.3.1 O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.2. Receber os objetos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos       provisori-

amente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebi-

mento definitivo; 

5.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comis-

são/servidor especialmente designado; 

5.1. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no                

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

 

6.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua pro-

posta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida compro-

vação; 

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assu-

midas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

7.DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

7.2. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

7.3. Não é admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

 

8.CONTROLE DA EXECUÇÃO 

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 

e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
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com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos obser-

vados. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técni-

cas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Adminis-

tração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relaciona-

das com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defei-

tos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da con-

tratação; 

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5. Cometer fraude fiscal; 

9.2. Não mantiver a proposta. 

9.2.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará su-

jeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

9.2.3. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos signifi-

cativos para a Contratante; 

9.2.3.1. Multa moratória de 0,033% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadim-

plida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

9.2.4. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

9.2.5. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

9.2.6. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade adminis-

trativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

 9.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento no 

Cadastro Municipal de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 
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9.3.1. 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 a Contratada res-

sarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

9.3.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empre-

sas ou profissionais que: 

9.3.3. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhi-

mento de quaisquer tributos; 

9.4. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.4.1. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

9.4.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo   

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento pre-

visto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

9.4.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, ob-

servado o princípio da proporcionalidade. 

9.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de fornecedores. 

 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado em até 30 

(trinta) dias após emissão da Nota Fiscal e entrega dos produtos. Em caso de irregularidade na 

emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua reapresen-

tação, desde que devidamente regularizados. 
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                                                                        ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO 
 (Processo Administrativo n°. 064/2022) 

 
 

O Município de Nanuque, com sede no(a) ....................................................., na cidade de 

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato re-

presentado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), inscrito(a) no CPF nº ...................., porta-

dor(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, 

e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato repre-

sentada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida 

pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2022, 

mediante as cláusulas e condições a segui 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente           refere-se à registro de preço para futura e eventual aquisição de 
academia ao ar livre de inox, destinados para praças e espaços públicos abertos.......... do 
.......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, 

não podendo ser prorrogada. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos pre-

ços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Adminis-

tração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo super-

veniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 
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4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

4.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 

de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e com-

provantes apresentados; e 

4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais van-

tajosa. 

4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Admi-

nistração, sem justificativa aceitável; 

4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra-

ticados no mercado; ou 

4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será forma-

lizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.8.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

4.8.6.1.por razão de interesse público; ou 

4.8.6.2. a pedido do fornecedor.  

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do ob-

jeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições 

do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

Local e data 

 

Assinaturas 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) regis-

trado(s) 
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ANEXO III 

 

MODELO DO TERMO DE MINUTA DE PROPOSTA 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO 
 (Processo Administrativo n°. 064/2022) 

 
 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:  

E-mail:  

Dados Bancários:  

  

 

 

DO OBJETO 

Refere- se a registro de preço para futura e eventual aquisição de academia ao ar livre de 

inox, destinados para praças e espaços e espaços públicos abertos. 

 

DESCRIÇÃO 

ITEM 
DESCRIÇÃO PRO-
DUTO/SERVIÇOS 

UNID QUANT 
MARCA 

P. UNIT. P. TOTAL 

01 

Cadeira Bicicleta Individual 

aparelho fabricado com tubos 

de aço inox 304 com ø 2.1/2” 

x 2,00 mm; ø 2” x 2,00 mm; ø 

1” x 1.50 mm; chapas de es-

pessura 4 mm. assentos es-

tampados, tampão de metal 

arredondado; 

equipamento montado atra-

vés do processo de 

soldagem tig. equipamento fi-

xado ao solo por meio de 

chumbador parabolt. 

UND. 01 

 

  

02 

Elíptico Mecânico fabricado 

com tubos de aço inox 304 

com ø 3” x 2,00 mm; ø 2” x 

2,00 mm; ø 1” x 1.50 mm; 

chapas de espessura 4 mm. 

UND. 01 
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equipamento montado atra-

vés do processo de solda-

gem tig. acabamento polido 

brilhante. 

Equipamento fixado ao solo 

por meio de chumbador para-

bolt. 

03 

Multi Exercícios Seis Fun-

ções fabricado com tubos de 

aço inox 304 com ø 2.1/2” x 

2,00 mm; ø 2” x 2,00 mm; ø 

1” x 1.50 mm; Chapas de es-

pessura 4 mm. Assentos es-

tampados, tampão de metal 

arredondado; Equipamento 

montado através do processo 

de soldagem tig, acabamento 

polido, Equipamento fixado 

ao solo por meio de chumba-

dor parabolt. 

UND. 01 

 

  

04 

Conjugado Caminhada 

Surf Leg aparelho fabricado 

com tubos de aço inox 304 

com ø 2.1/2” x 2,00 mm; ø 2” 

x 2,00 mm; ø 1” x 1.50 mm; 

Chapas de espessura 4 mm. 

assentos estampados, tam-

pão de metal arredondado; 

Equipamento montado atra-

vés do processo de solda-

gem tig com acabamento po-

lido. Equipamento fixado ao 

solo por meio de chumbador 

parabolt. 

 

UND. 01 

 

  

05 

Estação Ape Estação Ca-

deirante estação multi 

exercitador de academia ao 

ar livre para deficientes físi-

cos. Tubo inox 304 de sec-

ção quadrada 100mm x 

UND 01 
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100mm, com 2mm de espes-

sura aproximadamente. As-

sento e costas em chapa de 

inox com formato anatomico. 

4 pesos de 10kg aproximada-

mente. Rolamentos em tubo 

mecânico de aço inox 304 

secção circular de 60mm 

com 6mm de espessura 

aproximadamente. 2 volantes 

em tubo de aço com mano-

plas em polietileno.           \”pe-

daleira\” manual com pedais 

em polietileno. Placa informa-

tiva com informação gravada 

a laser. Dimensões gerais: 

2000mm x 1400mm x 

1750mm. o custo da instala-

ção está incluso no valor do 

equipamento. 

06 

Estação de Musculação 

com Prancha Abdominal fa-

bricado em tubos quadrados 

de aço inox 304 de 80mm x 

80mm x 2mm; 50mm x 30mm 

x 2 mm; tubo redondo em aço 

inox de 1.1/4” x 2mm; 2” x 

2mm; chapa lisa de 3 mm; 

4mm e 2mm. Equipamento 

com acabamento polido. 

Prancha abdominal com es-

trutura tubular e fechamento 

em chapa de aço inox. 

Funções disponíveis no equi-

pamento: Barra Fixa Horizon-

tal (peitoral e ombro); Barra 

Fixa Curvada (ombro); Dorsal 

e Abdominal (costas e abdô-

men); Barra Paralela (flexão 

de braço); 

Barra Paralela Suspensa (fle-

xão de braço); 

UND 01 
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Barra Paralela Fixa (peitoral); 

Pranchas Abdominais (abdô-

men); Puxador Paralelo (bra-

ços); Escada Horizontal (bra-

ços) 

Espaldar (panturrilha, coxa, 

ombro, panturrilha). 

 

Apresentamos proposta para o fornecimento dos objetos em referência; declaramos estar de acordo 

como os termos do Pregão Eletrônico nº 009/2022. 

 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços o seu representante legal, Sr(a). (nome completo), portador do CPF nº 

(nº do CPF). 

 

1 – Propõe-se, para fornecimento dos produtos ora ofertados, os valores constantes do relatório de 

Quantitativo e Especificação, em anexo. 

 

2 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar desta data. 

 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 
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                                                                  ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE 

 

Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa 

 

 

(identificação do representante da empresa), como representante devidamente constituído 

da empresa................................, para fins do disposto no Edital Pregão Eletrônico – SRP nº 

009/2022, declara, sob as penas da Lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira indepen-

dente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, infor-

mado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio ou 

qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi in-

formada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio 

ou qualquer pessoa 

 

c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado, discutido, com qualquer outro participante 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação 

 

d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 

 

  



 
                   

40 

Av. Geraldo Romano, nº 135, Centro – CNPJ nº 18.398.974/0001-30 
Fone: (33) 3621-4012 – Fax: (33) 3621-5880 – CEP: 39.860-000 – licitacao@nanuque.mg.gov.br 

Prefeitura Municipal de Nanuque 
Setor de Licitações 

Pregão Eletrônico 009/2022 

ANEXO V 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

Sistema de Registro de Preços 
PREGÃO ELETRÔNICO 

 (Processo Administrativo n°.064/2022) 
 

Por este Instrumento particular de procuração, a empresa (razão social da empresa), com 
sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (nº CNPJ), representada neste ato por 
seus(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de 
Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador 
o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), 
a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (razão social da empresa) perante o Mu-
nicípio de Nanuque/MG, no que se referir ao Pregão Eletrônico nº 009/2021, com poderes para 
tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar declaração de 
que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes de Proposta e de Documentos 
de Habilitação em nome da Outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas na(s) etapa(s) de 
lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar re-
dução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da 
sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administra-
tivo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo(a) 
pregoeiro(a), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
 
 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 

 
Obs.: 

• Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório e apresentação de 
cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original com foto que identifique 
o credenciado, ressaltando a possibilidade da assinatura digital. 

• Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração. 
 
  



 
                   

41 

Av. Geraldo Romano, nº 135, Centro – CNPJ nº 18.398.974/0001-30 
Fone: (33) 3621-4012 – Fax: (33) 3621-5880 – CEP: 39.860-000 – licitacao@nanuque.mg.gov.br 

Prefeitura Municipal de Nanuque 
Setor de Licitações 

Pregão Eletrônico 009/2022 

ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FA-

TOS IMPEDITIVOS E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

Sistema de Registro de Preços 
PREGÃO ELETRÔNICO 

(Processo Administrativo n°.064/2022) 
 

..................... inscrito no CNPJ nº (nº CNPJ), estabelecida na (endereço completo), para 
cumprimento no inciso VII, do Artigo 4º da Lei Federal 10.520/02, de 17/07/2002, DECLARA, sob 
as penas da Lei, que que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, inexis-
tindo fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocor-
rências posteriores. 

 
Por ser verdade, firma a presente. 
 
 
 
 
 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DE MENOR (LEI Nº 

9.854/1999) 
 

Sistema de Registro de Preços 
PREGÃO ELETRÔNICO 

 (Processo Administrativo n°. 064/2022) 
 

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e 
artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer 
tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha 

imediata inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 
 
 
 
 

Local e data 

 

 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007 OU EQUIPARADO 
COM TRATAMENTO FAVORECIDO 

 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO 
 (Processo Administrativo n°. 064/2022) 

 
(razão social da empresa), inscrita no CNPJ n° (nº do CNPJ), por intermédio de seu repre-

sentante legal o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº (nº RG) e do 
CPF nº (nº CPF), DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser 
(Microempresa / Empresa de Pequeno Porte / Cooperativa) nos termos da legislação vigente, não 
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 

  



 
                   

44 

Av. Geraldo Romano, nº 135, Centro – CNPJ nº 18.398.974/0001-30 
Fone: (33) 3621-4012 – Fax: (33) 3621-5880 – CEP: 39.860-000 – licitacao@nanuque.mg.gov.br 

Prefeitura Municipal de Nanuque 
Setor de Licitações 

Pregão Eletrônico 009/2022 

ANEXO IX 

 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE 

FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E A EMPRESA 

.............................................................   

O Município de Nanuque, com sede no(a) ....................................................., na cidade de 

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 

representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), inscrito(a) no CPF nº ...................., porta-

dor(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRA-

TANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) 

na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., ex-

pedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2022, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo Refere- se a registro de preço para futura e eventual aquisi-

ção de academia ao ar livre de inox, destinados para praças e espaços e espaços públicos 

abertos, quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta 

vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

1     

2     

3     

...     

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados do 

........................., prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
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3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciá-

rios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

214 – SECRETARIA ESPORTES 

21400 – SECRETARIA ESPORTES 

27 – Desporto e Lazer 

21421400.2781300131.010 – INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA 

449052000000 – Equipamentos e Material Permanente 

Ficha: 725 

Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

6.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O prazo de entrega dos itens é de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da emissão da 

nota fiscal em remessa, no endereço mencionado na Nota de Autorização de Fornecimento. As 

condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde, de 

forma a fazer cumprir rigorosamente o previsto no instrumento de contrato. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
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11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 

nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das 

sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRA-

TADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra-

tiva prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 

o caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRA-

TANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e con-

tratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 

1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no site 

Municipal, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será 

o da Comarca de Nanuque – Justiça Comum. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (Três) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 2022 
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______________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

TESTEMUNHAS: 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


