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ATENÇÃO: 

 

EDITAL ADAPTADO AOS 

PROCEDIMENTOS DO NOVO DECRETO 

DE PREGÃO ELETRÔNICO: DECRETO 

Nº 10.024/2019. 

 

 

 

 

 

REFORÇAMOS QUE TODOS OS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A 

PROPOSTA COMERCIAL (ANEXO III) DO 

EDITAL DEVEM SER INSERIDOS NO 

SISTEMA ANTES DA SESSÃO DE DISPUTA, 

CONFORME ITEM 5 DESTE EDITAL, SOB 

PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Nº 002/2020 

DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

11/11/2020 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:00h 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 09:10h 

LOCAL: Site da Licitar Digital serviços em Tecnologia da Informação Ltda /Link licitações – 

www.licitardigital.com.br 

PROCESSO 173/2020 

SRP? 

☒ Sim 

☐ Não 

Exclusiva ME/EPP 

Itens 01 e 02 

Reserva de quota ME/EPP? 

☒Sim   ☐Não 

Item 04  

Item 05  

 

VALOR TOTAL: 

R$ 432.594,70 

Vistoria? 

☐Obrigatória 

☐Facultativa 

☒ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 

☐Sim 

☒Não 

Modo de disputa: ☐ ABERTO E FECHADO   ☒ ABERTO 

Tipo de Licitação: Menor preço por item 

Pedidos de esclarecimentos 

Diretamente pela plataforma de 

licitações – 

www.licitardigital.com.br  

Impugnações  

Diretamente pela plataforma de licitações – 

www.licitardigital.com.br 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA, através da Secretaria Municipal de Administração 

Pública, por solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e 

Desenvolvimento Econômico torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM. O procedimento licitatório obedecerá a Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, Lei 

Complementar Federal 123 de 14.12.2006 e suas alterações,  Decreto Municipal n° 1711 de 

2014, Decreto Municipal n° 2975/15  os Decretos Federais nº 10.024 de 20/09/2019, n.º 7.892 

de 23.01.2013, nº 8.250 de 23/05/2014, 8.538 de 06/10/2015, e aos com aplicação subsidiária 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

1 - DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preço de contêiner/coletor e lixeiras, conforme 

discriminado no Termo de Referência e demais anexos desta licitação para atendimento à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão empresas que: 
2.1.1 - Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, devidamente 

comprovada através do objeto do contrato social da empresa; 

2.1.2- Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; 

2.1.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo – DA 

DOCUMENTAÇÃO.  

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregão: 

2.2.1 - Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação; ou, 
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2.2.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

2.3.Além de atendimento as exigências dos itens 2.1: 
2.3.1. Nos itens: 01 a 03  
2.3.1.1. Somente poderão participar microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP e 
equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita 
bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 
123 de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados), que cumprirem todas as exi-
gências do edital.   
2.3.2. Nos itens: 04 e 05 
2.3.2.1. Cota de 75% de ampla concorrência, poderão participar deste item as empresas que 
atenderem a todas as exigências deste edital.  
2.4. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no país, que seja especializada no objeto desta licitação e que  atenderem a todas 

as exigências deste Edital e seus Anexos e estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão 

provedor do Sistema, através do site: www.licitardigital.com.br 

2.5. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

2.6. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 

legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade 

técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

2.7. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o 

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital. 

2.8. O Licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá 

expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores 

e condições do referido lance, e caso este lance seja escolhido pelo comprador, será reputado 

perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado. 

2.9. O licitante deverá 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 pregoeiro e / ou pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

 

3 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

3.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, nomeados 

através da Portaria Nº 011/2020, de 28 de abril de 2020, tendo, em especial, as seguintes 

atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k) encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
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l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

 

4 – DOS PROCEDIMENTOS: 

4.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Administração Municipal, denominado 

Pregoeiro, Portaria Nº 011/2020, de 28 de abril de 2020, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos para o aplicativo Licitações constantes da página eletrônica do  

Site da licitar digital www.licitardigital.com.br; 

4.1.1. Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horários 

definidos no preâmbulo deste edital. 

4.2. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, 

exclusivamente por meio de Sistema Eletrônico. 

4.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo com firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 

inseridos durante a sessão pública. 

4.4. O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às 

exigências do Edital. 

4.5. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o 

pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na 

data e horários definidos no edital. 

4.6. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor por item de acordo com o 

especificado no Anexo I. 

4.7. O Pregoeiro via sistema eletrônico dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos 

neste Edital, com divulgação da melhor proposta para cada item. 

4.8. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de 

propostas. 

4.8.1. No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, vale os valores obtidos 

na etapa de propostas. 

4.9.  Aberta à etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, com 

intervalo mínimo de R$ 1,00 exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo o proponente 

imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor. 

4.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM, 

com o máximo de duas casas após a vírgula, observando o horário fixado e as regras de 

aceitação dos mesmos. 

4.11. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 

sido anteriormente registrado no sistema. 

4.11.1. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e 

diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo cancelado pelo pregoeiro através do sistema. 

A disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o pregoeiro justificará o motivo 

da exclusão através de mensagem aos participantes e em seguida, a disputa será reiniciada pelo 

pregoeiro. 

4.12.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 

recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

4.13.  Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas em tempo 

real, do valor do menor lance registrado VEDADO A IDENTIFICAÇÃO DO SEU DETENTOR. 

4.13.1. A identificação do participante durante o certame implicara em desclassificação, assim 

como a comunicação em qualquer forma com o pregoeiro. 
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4.14. A etapa de lances da sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 

de duração da sessão pública. 

4.14.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

quando se tratar de lances intermediários, 

4.14.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 

automaticamente, facultando ao pregoeiro admitir o reinicio da etapa de envio de lances; 

4.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes, para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

4.16. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

4.17. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor 

valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

4.18. Após análise da proposta e da documentação, o Pregoeiro anunciará a proponente 

vencedora. 

4.19. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a proponente 

vencedora desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na 

ordem de classificação, segundo o critério de menor preço por item, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 

4.20 Para os itens 04 e 05, será assegurada como critério de desempate quando for o caso, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 
procedendo-se na forma do art. 45, inciso I da Lei Complementar 123/06, ou seja, ocorrendo 
o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, 
proposta de preço inferior àquela considerada  vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
4.21. Aos licitantes classificados conforme os itens 9.1 e 9.4 serão dados oportunidade para nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

4.21.1. Caberá a pregoeira a definição e/ou alteração de valores mínimos na fase de lances 
verbais. 

4.22. Caso não se realizem lances verbais, verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço por item, as exigências do Edital e ainda, o preço estimado para a contratação, a pregoeira 
negociará diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

4.23. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades do previstas no Termo de Referência deste Edital. 

4.24. Quando não houver mais lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas 
exclusivamente pelo critério do menor preço por item. 

4.25.  Para os itens 01, 02 e 03,será assegurado como critério de desempate quando for o caso, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte procedendo-se 
na forma do art. 45, inciso I da Lei Complementar 123/06, ou seja, ocorrendo o empate a 
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar no prazo 
máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado. 



 

 

 

 

 

 

 

4.25.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada. 

4.26. A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao preço apresentado pela primeira 

classificada, conforme definido neste Edital e anexos. 

4.27. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias, do 

proponente. Se não aceitável, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, prosseguindo-se 

o certame. 

4.28. Se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ao incluir suas propostas no 

sistema, declarar, que as mesmas se enquadram nessa categoria. 

4.29.1.  A não informação implicará na desistência da microempresa ou empresa de pequeno 

porte de utilizar-se da prerrogativa concedida pela Lei Complementar n°123/06 de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações posteriores. 

4.29.2. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar n°123/06 de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações posteriores. 

4.29.3. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

4.29.4. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

4.29.5.  As microempresas e empresas de pequeno porte com lances no limite de até 5% (cinco 

por cento) superior a menor proposta poderão apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, após o encerramento da disputa do item, no prazo máximo de 

5 (cinco) minutos, contados da convocação do pregoeiro. 

4.29.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento) superior à proposta mais 

bem classificada, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta.   

4.29.7. Na hipótese da não contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

4.30. Terminada a sessão, o sistema automaticamente rejeitará qualquer tentativa de envio de 

lances. 

4.31. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a Licitante detentora da melhor oferta 

deverá no prazo máximo de até 03 (horas) horas, encaminhar a proposta reajustada e quaisquer 

documentos complementares solicitados pelo pregoeiro, deste edital, através da plataforma 

www.licitardigital.com.br Caso haja alguma dificuldade no envio deve solicitar outro meio de 

envio através do e-mail contato@licitar.com.br  

4.32. Posteriormente, os documentos que não possuem comprovação eletrônica deverão ser 

encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de três dias úteis, 

contados do encerramento da sessão de disputa, para o seguinte endereço: Praça Cleves de 

Faria, n° 104 – 2° andar, Sala da Diretoria de Compras e Licitações. Santa Bárbara/MG aos 

cuidados do Pregoeiro. 

 

5. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento as exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante será responsável por 
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todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no 

campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e as MARCAS dos produtos ofertados, conforme a ficha 

técnica descritiva do produto. A não inserção de arquivos ou informações contendo as 

especificações e as marcas dos produtos neste campo implicara na desclassificação da empresa, 

face a ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 

5.2. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Anexo I. 

5.3.  A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. 

 

6 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 

6.1.  As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até três (3) dias úteis da 

data fixada para abertura da sessão, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 

6.1.1. Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo mínimo de 48 horas. 

6.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

7 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

7.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº10.520 de 17 de julho de 2002, devendo o 

licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio 

do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de 

lances. 

7.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que o licitante que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

7.2. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro 

disporá do prazo de três (3) dias uteis para a apresentação das razões do recurso, devendo ser 

lançado na plataforma do www.licitardigital.com.br, que será disponibilizado a todos os 

participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual 

número de dias. 

7.3.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito 

de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro no licitante vencedor. 

7.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

7.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

7.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como 

os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

7.7. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante 

que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades 

que a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

8 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA: 

8.1.  Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

8.2. Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante vencedor, em razão 

das especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante declaração 

expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como 

condição necessária para adjudicação do objeto. 

8.3. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo pregoeiro, 

está sujeito à desclassificação do item proposto. 
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9 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

9.1. Para fins de habilitação e posteriormente ter o item adjudicado e homologado, a licitante 

vencedora deverá apresentar, os documentos abaixo discriminados: 

9.2. Os documentos deverão ser anexados através da plataforma www.licitardigital.com.br 

9.3. Os documentos extraídos de sistema informatizado (internet) ficarão sujeitos à verificação da 

autenticidade de seus dados pela Administração.   

9.4. A documentação exigida poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

9.1.1 - DA HABILITAÇÃO FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido em até 90 

dias da data da sessão de abertura; 

b) comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante; 

c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” 

9.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual ou; 

b) Ato constitutivo, estatuto, contrato social e alterações em vigor ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

9.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

a. Certidão Negativa de Falência e Concordata da empresa expedida pelo distribuído da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada de no 

máximo 90 (noventa) dias da data prevista para a realização da sessão pública do Pregão; OU 

b. A empresa licitante, submetida a processo de recuperação judicial, deverá comprovar sua 

capacidade econômico-financeira para assumir o contrato e, neste aspecto, apresentar certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique encontrar-se apta, econômica e 

financeiramente, para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n. º 8.666/93. 

9.1.4 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

a. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do Decreto Federal 4.358/2002 

(Anexo III); 

                    

            

10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que 

não houver recurso. 

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

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

quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

http://www.licitardigital.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

11 – DA ENTREGA DO OBJETO 

11.1. Para utilização da Ata de Registro de Preços, a Secretaria realizará as solicitações de acor-
do com sua necessidade, de forma parcelada e emitirá Ordem de Fornecimento à empresa deten-
tora da Ata de registro;  
11.2. O transporte dos produtos será realizado pelo promitente fornecedor,  
11.3. A entrega do produto deverá ocorrer em conformidade com a necessidade da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, em até 20 (vinte) dias, 
contados a partir da solicitação do serviço e emissão da Ordem de Serviços;  
11.4. Os produtos deverão ser entregues na sede do CEOP – Centro de Operações da Prefeitura 
de Santa Bárbara/MG, no endereço Rua Cristiane Geo. Maia nº 95 – Bairro: Centro, Município de 
Santa Bárbara/MG, no horário das 07:30 horas às 16:30 horas de segunda-feira à sexta-feira. 
11.5. O faturamento deverá ocorrer após receber a Ordem de Fornecimento fornecida pelo setor 
de Compras e Licitações; 
11.6. O não atendimento à solicitação, por parte do promitente fornecedor, sem motivo justificado 
e comprovado, poderá ensejar a rescisão do contrato, arcando o mesmo com as penalidades. 
 

13 – DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante 
apresentação da nota fiscal devidamente aceita e atestada pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável. 
13.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal da ata. 
13.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 
apresentarem incorreções serão devolvidos para o promitente fornecedor e o prazo para o 
pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados 
válidos pelo promitente comprador. 

13.1.3. Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos do promitente fornecedor, 
sob pena de não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de obrigação do 
promitente fornecedor. 

13.2. Para que os pagamentos possam ser efetuados, o promitente fornecedor deverá apresentar, 
junto a nota fiscal de produtos, a seguinte documentação:  

I - Documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista. 

13.3. Sobre o valor devido ao promitente fornecedor, a Administração efetuará as retenções 
tributárias cabíveis.  
13.4. Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e 
legislação municipal aplicável. 
 

14 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

14.1. Havendo alteração nos preços dos materiais cotados, os preços registrados poderão ser 

atualizados, de conformidade com as modificações ocorridas, conforme dispõe o Art. 65, II, da Lei 

Federal nº8.666/93 de 21.06.1993. 

14.2. O fornecedor do Registro de Preços deverá solicitar a atualização dos preços vigentes 

formalmente ao Município de Santa Bárbara, acompanhado de documentos que comprovem a 

procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas ou 

componentes (anteriores e próximos à data de apresentação da proposta, e posteriores ao 

registro) ou outros documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Município. 

14.3. Independentemente da solicitação de que trata o item 14.1 e 14.2, a Administração poderá, 

na vigência do registro, solicitar a redução  de preços registrados, garantindo a prévia defesa do 

beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada 

ou quando as alterações conjunturais provocarem  a redução dos preços praticados no mercado 



 

 

 

 

 

 

 

nacional e/ou internacional, sendo que  o novo preço fixado  será válido a partir  da publicação da  

Ata, devidamente comunicada aos interessados. 

14.4. O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado e deverá manter a 

diferença de percentual apurada entre o preço de custo e o preço originalmente constante na 

proposta, bem como, o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços. 

14.5. O pedido de atualização dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de preços junto 

aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na ordem 

classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

 

15 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura. 

 

16 – DAS SANSÕES 

O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas decorrentes do 

edital e seus anexos poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 7º da Lei 

10520/02 ao contratado, nos termos do Decreto Municipal n. º 3546/2018. 

 

17 – DA ASSINATURA DA ATA 

17.1 - A Ata de registro de preços a ser firmada com a licitante vencedora incluirá as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do 

objeto desta licitação. 

17.2 - Homologado o resultado da licitação, o fornecedor será convocado para assinar a Ata de 

Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) dias úteis na sede do município, após a notificação do 

Promitente Comprador. 

17.3 - A recusa em assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no prazo estabelecido no item 

anterior, caracterizará o descumprimento integral da obrigação assumida, sujeitando-se às 

sanções previstas neste edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei Federal nº 

8.666, de 21/06/93.  

17.4 - Na hipótese acima, à licitante decairá do direito à contratação, reservando-se o Promitente 

Fornecedor o direito de convocar a segunda classificada, e assim sucessivamente, para 

negociações, observado o disposto no inciso XXIII do artigo 4º da Lei Nacional nº 10.520/02. 

 

18 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de Santa Bárbara revogá-la, no todo ou em parte, por razoes de interesse público, 

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento 

dos participantes da licitação A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara poderá, ainda, prorrogar, a 

qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

18.2. O proponente e responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicara a imediata desclassificação 

do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato ou 

do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis 

18.3. E facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

18.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 



 

 

 

 

 

 

 

18.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importara no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta. 

18.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

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

finalidade e a segurança da contratação 

18.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 

no Diário Oficial do Estado. 

18.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

18.9. A participação do proponente nesta Licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

18.10. Fica eleito o foro da comarca de Santa Bárbara/MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 

execução desta ata de registro de preços. 

18.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente. 

18.12. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 

documentação o endereço e os números de telefone e e-mail. 

18.13. A existência dos preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que 

delas poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao 

beneficiário do registro, em igualdade de condições. 

18.14.  A Licitante, compromete-se a manter durante a vigência da presente Ata, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a sua 

habilitação 

18.15. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

19 – DA RELAÇÃO DE ANEXOS 

19.1 - São anexos deste edital:  

Anexo I - Termo de referência; 

Anexo II - Modelo de Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 

termos do Decreto Federal 4.358/2002; 

Anexo III - Modelo da Proposta Comercial;  

Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços.  

 

 

Santa Bárbara, 21 de outubro de 2020 

 

 

 

 

             Márcia Izabel de Souza Costa                                        Davi Soares de Oliveira 

Secretária Municipal De Administração Pública             Procuradoria Geral do Município  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

1) Objeto: 
Constitui objeto da presente licitação a seleção da proposta mais vantajosa objetivando o registro 
de preço de contêiner/coletor e lixeiras conforme condições, descrições e especificações técnicas 
contidas neste termo de referência. 

 

2) Descrição detalhada: 
 

Item Cód 
Und. 
Med 

Qtd Descrição 

1 27589 Jogo 100 

ECOPONTO MODELO 1  
LIXEIRA COLETA SELETIVA, COM TAMPA 24LITROS, COM 
3 OU 4 PARTES ( VIDRO, PAPEL, METAL OU NÃO 
RECICLAVEL) - PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. 

2 27590 Jogo 100 

ECOPONTO MODELO 2  
CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA PLASTICO TVV QUA 
COM 5 LIXEIRAS DE BASCULANTE 60 LITROS SEM 
SUPORTE. FABRICADO EM POLITILENO (PEAD), OU 
POLIPROLILENO (PP) COM ADITIVO ANTIOXIDANTE / 
ANTI - UV (UV8) , E EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS MAIS RIGOROSAS DE FABRICAO (EN840). 

3 27591 Jogo 100 

ECOPONTO MODELO 3  
CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 4 LIXEIRAS 50 
LITROS / 60 LITROS, ESTRUTURA DE ACO QUE PRENDE 
O CORPO A TAMPA, SALIENCIA NO BOCAL, QUE EVITA A 
ENTRADA DE AGUA NO CORPO DO COLETOR - CORES 
AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO. 

4 27592 Unidade 30 

ECOPONTOS 2500 LITROS  
CONTEINER PARA ECOPONTOS COM CAPACIDADE DE 
2.500 LITROS A PROVA DA VARIACAOES CLIMITICAS E 
CORROSAO, FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, PROTECAO UV ATRAVES DO PROCESSO 
ROTOMOLDADO. 
RESERVA DE 25% DO ITEM DESTINADO À COTA PARA 
MPES 

5 27593 Unidade 100 

CONTENTOR CAP. 900 A 1050 L.  
CONTENTOR DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E 
COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS COM CAPACIDADE 
PARA VOLUMES ENTRE 900 A 1050 LITROS, MATERIA 
PRIMA: DEVE SER FABRICADO COM ESTRUTURA EM AO 
CARBONO E CHAPA PEAD COM REVESTIMENTO EM 
ALUMINIO. ESTE PROCESSO DE PRODUCAO E 
ESTRUTURA , GARANTEM RESISTENCIA A ACAO DE 
RAIO ULTRAVIOLETA. ACABEMENTO: COR AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO, MARROM, LARANJA, BRANCO, 
GRAFITE E PRETO. 
CARACTERISTICA: 
ALTURA TOTAL: MAXIMNO DE 1700MM 
LARGURA TOTAL: MAXIMO DE 150MM 
PROFUNDIDADE: MAXIMO DE 1200MM 
PESO DO COLETOR: 98KG +- 5% CAPACIDADE NOMINAL: 
400KG +- 5% 
CAPACIDADE EM LITROS: 900 LITROS A 1050LITROS 
RESERVA DE 25% DO ITEM DESTINADO À COTA PARA 
MPES 

 

3) Justificativa da aquisição: 
Com o objetivo de melhorar as condições do recolhimento de resíduos sólidos nos espaços 
públicos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável 



 

 

 

 

 

 

 

instalará ECOPONTOS, conforme Programa Lixo Zero, LEI Nº 1.936/2019. O Programa Lixo Zero 
visa a busca de soluções alternativas e integradas, socialmente justas e economicamente viáveis 
à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, mediante armazenamento, coleta, transporte, 
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos gerados no 
âmbito do Município e à inclusão de catadores de materiais recicláveis para geração de trabalho e 
renda, minimizando o aterramento dos resíduos sólidos.  Justifica-se a necessidade de realizar 
pregão presencial, em face das peculiaridades da contratação, por ser objeto classificado como 
bem comum, e a adoção do sistema de Registro de Preços pela dificuldade de mensurar 
exatamente a quantidade a ser utilizada durante o ano.  Pretende a secretaria a realização da 
contratação por SRP visando instalar inicialmente uma determinada quantidade e, posteriormente, 
com a adesão da população e avanço com os programas de educação ambiental, realizar 
instalações gradativas, durante o prazo de vigência da ata, bem como atendendo novas 
demandas que surgirem no decorrer do ano. A utilização do Sistema de Registro de Preços é 
adequada em situações como a que se encontra sob comento, ou seja, quando a demanda é 
incerta, seja em relação a sua ocorrência, seja no que concerne à quantidade de bens a ser 
demandada. Afinal, não faria sentido realizar uma estimativa prévia e, com base nela, efetivar um 
processo licitatório, no qual tenham sido definidas quantidades exatas a serem adquiridas, sem 
saber nem se essas aquisições serão efetivamente necessárias. Num cenário bastante plausível, 
poderia haver a compra de bens que não seriam necessários. (Acórdão 2197/2015 - Plenário | 
Relator: Benjamin Zymler). 
 
4) Forma, Prazo e Local: 
4.1. Para utilização da Ata de Registro de Preços, a Secretaria realizará as solicitações de acordo 
com sua necessidade, de forma parcelada e emitirá Ordem de Fornecimento à empresa detentora 
da Ata de registro;  
4.2. O transporte dos produtos será realizado pelo promitente fornecedor,  
4.3. A entrega do produto deverá ocorrer em conformidade com a necessidade da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, em até 20 (vinte) dias, 
contados a partir da solicitação do serviço e emissão da Ordem de Serviços;  
4.4. Os produtos deverão ser entregues na sede do CEOP – Centro de Operações da Prefeitura 
de Santa Bárbara/MG, no endereço Rua Cristiane Geo. Maia nº 95 – Bairro: Centro, Município de 
Santa Bárbara/MG, no horário das 07:30 horas às 16:30 horas de segunda-feira à sexta-feira. 
4.5. O faturamento deverá ocorrer após receber a Ordem de Fornecimento fornecida pelo setor de 
Compras e Licitações; 
4.6. O não atendimento à solicitação, por parte do promitente fornecedor, sem motivo justificado e 
comprovado, poderá ensejar a rescisão do contrato, arcando o mesmo com as penalidades. 
 
5) Critérios de recebimento do objeto: 
5.1. Não serão aceitas as notas fiscais que forem faturadas em desconformidade com a Ordem de 
Fornecimento.  
5.2. O produto poderá ser rejeitado, quando em desacordo com as especificações contidas na 
Ordem de Fornecimento, Termo de Referência e na proposta. 
 
6) Procedimentos de Gestão e Fiscalização da Ata de Registro de Preços: 
6.1. A Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terá como 
responsáveis: 
6.1.1. GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
Nome: Felipe Fernandes Guerra  
Cargo: Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável; 
E-mail: meioambiente@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone: (31) 3832-2458 
 
6.1.2. FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  



 

 

 

 

 

 

 

Nome: Maria das Dores Dias   
Cargo: Gerente de Divisão 
E-mail: meioambiente@santabarbara.mg.gov.br 
Telefone: (31) 3832-2458 
6.2. Compete ao Gestor da Ata de Registro de Preços acima identificado exercer a administração 
da ata de registro de preços, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais 
da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as 
respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência da ata de registro de preços, 
verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade 
de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos 
aditivos, etc.;  
6.3. Compete ao Fiscal da Ata de Registro de Preços acima identificado exercer a verificação 
concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da 
prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor da ata, atestar documentos 
fiscais, exercer o relacionamento necessário com o promitente fornecedor, dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da execução da ata de registro de preços, etc.; 
6.4. O fiscal da ata de registro de preços anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução da ata de registro de preços, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 
6.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993. 
 
7) Documentação: 
7.1. Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, 
Certidão de Falência e Concordata. 
 
8) Obrigações das partes: 
8.1. OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR: 
8.1.1. Efetuar o fornecimento do produto, em observância das especificações do Edital e da pro-
posta, acompanhado da respectiva nota fiscal. 
8.1.2. Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza necessária à 
execução do objeto registrado.  
8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078, de 1990); 
8.1.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuí-
zos materiais ou pessoais causados pelo promitente fornecedor, seus empregados ou prepostos, 
ao promitente fornecedor ou a terceiros. 
8.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da lici-
tação; 
8.1.6. O reconhecimento dos direitos do Promitente Comprador em caso de rescisão administrati-
va prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.  
8.1.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem 
o fornecimento, os motivos que impossibilitem a entrega do produto, com a devida comprovação; 
8.1.8. Manter, durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.1.9. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto forne-
cido; 
8.2. OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE COMPRADOR: 
8.2.1. Efetuar o pagamento até o 30º (trigésimo) dia seguinte ao recebimento da Nota Fiscal.  
8.2.2. Comunicar o promitente fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído; 
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8.2.3. Modificar unilateralmente a presente ata para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do Promitente Fornecedor;  
8.2.4. Rescindir unilateralmente a presente ata nos casos especificados no inciso I do art. 79 da 
Lei 8.666/93. 
8.2.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;  
8.2.6. Acompanhar e fiscalizar todas as atividades do promitente fornecedor pertinentes ao objeto 
a ser celebrado. 
8.2.7. Rejeitar o equipamento que não atenda aos requisitos constantes das especificações da 
Ordem de Fornecimento, Termo de Referência e da Proposta. 
8.2.8. Aplicar as penalidades, quando cabível. 
 
9) Sanções Aplicáveis:  
9.1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas decorrentes 
do edital e seus anexos poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 7º da Lei 
10520/02 ao Promitente Fornecedor, nos termos do Decreto Municipal n.º 3546/2018. 
 
10) Critério de Aceitabilidade dos Preços:   
10.1. TIPO DE LICITAÇÃO 
a) Menor preço por item; 
 
11) Condições e Forma de Pagamento:   
11.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante 
apresentação da nota fiscal devidamente aceita e atestada pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável. 
11.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal da ata. 
11.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 
apresentarem incorreções serão devolvidos para o promitente fornecedor e o prazo para o 
pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados 
válidos pelo promitente comprador. 
11.1.3. Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos do promitente fornecedor, 
sob pena de não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de obrigação do 
promitente fornecedor. 
11.2. Para que os pagamentos possam ser efetuados, o promitente fornecedor deverá apresentar, 
junto a nota fiscal de produtos, a seguinte documentação: I - Documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal e regularidade trabalhista. 
11.3. Sobre o valor devido ao promitente fornecedor, a Administração efetuará as retenções 
tributárias cabíveis.  
11.4. Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e 
legislação municipal aplicável. 
 
12) Garantia dos Bens e Assistência Técnica: 
12.1. DA GARANTIA  
12.1.1. O promitente fornecedor deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima de 90 
(noventa) dias ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, conforme modelo Termo de 
Garantia anexo a este Termo de Referência. 
12.1.2. O início do período de garantia dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo dos bens. 
12.1.3. As hipóteses de exclusão da garantia são as seguintes: 
12.1.3.1. Os danos provocados por imperícia ou negligência dos usuários; 
12.1.4. É de responsabilidade do PROMITENTE FORNECEDOR o ônus da prova da origem das 
falhas. 
12.1.5. Aplicam-se subsidiariamente ao Contrato Administrativo as cláusulas estabelecidas no 
Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº 8.070 de 11 de setembro de 1990. 
12.1.6. O promitente fornecedor será responsável por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo 
de garantia, e sem ônus para a promitente compradora, a substituição dos produtos objetos deste 



 

 

 

 

 

 

 

Termo de Referência, quando os mesmos apresentarem defeitos de fábrica ou divergência em 
relação às especificações exigidas. 
12.1.7. A substituição dos produtos total ou parcial dos produtos, caso seja necessária, deverá ser 
efetivada em até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação realizada pelo promitente 
comprador. 
12.1.8. O item 5 deverá ter garantia mínima integral de 2 (dois) anos contra defeitos de fabricação.  
 
13) Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 
13.1. A ata deverá ter prazo de vigência de 12 meses 
 
14) Dotação Orçamentária: 
14.1. As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta da seguinte dotação 
orçamentária para o exercício de 2020 e pela correspondente para o exercício subsequente: 
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15) PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO 

15.1 os preços máximos que a administração se propõe a pagar pela presente licitação serão os 

seguintes: 

Item Cód Und.Med Qtd Descrição Valor Unit. Valor Total 

1 27589 Jogo 100 ECOPONTO MODELO 1  R$ 98,25 R$ 9.825,00 

2 27590 Jogo 100 ECOPONTO MODELO 2  R$ 403,63 R$ 40.363,00 

3 27591 Jogo 100 ECOPONTO MODELO 3  R$ 232,49 R$ 23.249,00 

4 27592 Unidade 30 
ECOPONTOS 2500 LITROS  
RESERVA DE 25% DO ITEM DES-
TINADO À COTA PARA MPES 

R$ 5.959,79 R$ 137.075,17 

5 27593 Unidade 100 
CONTENTOR CAP. 900 A 1050 L. 
RESERVA DE 25% DO ITEM DES-
TINADO À COTA PARA MPES  

R$ 1.803,64 R$ 135.273,00 

 
Valor Total Estimado: R$ 432.594,70 (quatrocentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e quatro reais 

e setenta centavos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – M O D E L O D E D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

 

 

 

.................................................., inscrito no CNPJ nº ........., por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr (a) ......................., portador (a) da Carteira de Identidade nº .............. e do CPF 

nº ............., DECLARA , para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que se encontra em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 

19 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 

possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: 

a) emprega menor na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) cumpri a cota de aprendiz na forma do artigo 429 e seguintes CLT. 

 

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

(Data) 

                      

 

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

(Representante legal). 

 

 

 

OBS: em caso afirmativo, assinar a ressalva acima. 

OBS: emitir preferencialmente em papel timbrado da licitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

REF.:  Pregão Eletrônico n° .../2020 – Processo n° .../2020 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do objeto licitado e declaramos que: 

a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta 

descrição detalhada do Termo de Referência, independentemente de transcrição; 

b. Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do 

objeto licitado; 

c. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias; 

d. Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do edital. 

 

Item Cód 
Und. 
Med 

Qtd Descrição 
Valor  
Unit. 

Valor  
Total 

1 27589 Jogo 100 

ECOPONTO MODELO 1  
LIXEIRA COLETA SELETIVA, COM TAMPA 24LITROS, COM 3 
OU 4 PARTES ( VIDRO, PAPEL, METAL OU NÃO RECICLAVEL) - 
PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. 

  

2 27590 Jogo 100 

ECOPONTO MODELO 2  
CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA PLASTICO TVV QUA 
COM 5 LIXEIRAS DE BASCULANTE 60 LITROS SEM SUPORTE. 
FABRICADO EM POLITILENO (PEAD), OU POLIPROLILENO (PP) 
COM ADITIVO ANTIOXIDANTE / ANTI - UV (UV8) , E EM CON-
FORMIDADE COM AS NORMAS MAIS RIGOROSAS DE FABRI-
CAO (EN840). 

  

3 27591 Jogo 100 

ECOPONTO MODELO 3  
CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 4 LIXEIRAS 50 LI-
TROS / 60 LITROS, ESTRUTURA DE ACO QUE PRENDE O 
CORPO A TAMPA, SALIENCIA NO BOCAL, QUE EVITA A EN-
TRADA DE AGUA NO CORPO DO COLETOR - CORES AZUL, 
VERMELHO, VERDE E AMARELO. 

  

4 27592 Unid. 23 

ECOPONTOS 2500 LITROS  
CONTEINER PARA ECOPONTOS COM CAPACIDADE DE 2.500 
LITROS A PROVA DA VARIACAOES CLIMITICAS E CORROSAO, 
FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PRO-
TECAO UV ATRAVES DO PROCESSO ROTOMOLDADO. 
RESERVA DE 25% DO ITEM DESTINADO À COTA PARA MPES 

  

5 27593 Unid. 75 

CONTENTOR CAP. 900 A 1050 L.  
CONTENTOR DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E COLE-
TA DE RESIDUOS RECICLAVEIS COM CAPACIDADE PARA VO-
LUMES ENTRE 900 A 1050 LITROS, MATERIA PRIMA: DEVE 
SER FABRICADO COM ESTRUTURA EM AO CARBONO E CHA-
PA PEAD COM REVESTIMENTO EM ALUMINIO. ESTE PRO-
CESSO DE PRODUCAO E ESTRUTURA , GARANTEM RESIS-
TENCIA A ACAO DE RAIO ULTRAVIOLETA. ACABEMENTO: 
COR AZUL, VERDE, AMARELO, VERMELHO, MARROM, LARAN-
JA, BRANCO, GRAFITE E PRETO. 
CARACTERISTICA: 
ALTURA TOTAL: MAXIMNO DE 1700MM 
LARGURA TOTAL: MAXIMO DE 150MM 
PROFUNDIDADE: MAXIMO DE 1200MM 
PESO DO COLETOR: 98KG +- 5% CAPACIDADE NOMINAL: 
400KG +- 5% 
CAPACIDADE EM LITROS: 900 LITROS A 1050LITROS 
RESERVA DE 25% DO ITEM DESTINADO À COTA PARA MPES 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Valor total da Proposta: R$ _______________ (________________________). (Mencionar o valor 

por extenso) 

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura do contrato 

ofertado pela proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame: 

Representante Legal (Nome Legível): ___________________________________________; 

(   ) Sócio   (    ) Procurador  * 

Nacionalidade: ______________________________ Estado Civil: __________________; 

RG nº: __________________ CPF nº: ____________________________; 

Telefone: ______________ Celular: _____________; Endereço eletrônico: 

___________________________; 

Pagamentos/Dados Bancários: 

Nome do Banco:___________Ag.: ____________ C/C.: ______________, 

 

* A indicação de Procurador, está condicionada a apresentação de uma Procuração 

legalmente constituída em cartório, para fins de assinatura da proposta. 

 

Local e data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Assunto: SRP de lixeiras e containers. 

 

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA/MG – 

MG, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n.º. 19.391.945/0001-00, neste ato 

representado por seu Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico, Sra. FELIPE FERNANDES GUERRA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, 

doravante denominado PROMITENTE COMPRADOR, e de outro lado a empresa 

______________________________, CNPJ/MF nº _______________________________, com 

sede na cidade de _____________________, na Rua ______________________________, 

neste ato representada pelo _______, Sr. ________________________________, CPF nº 

___________________________, adjudicatária do Pregão nº .../2020, Processo nº .../2020, 

homologada em .../.../2020, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, resolvem 

Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

e Lei Federal  nº 10.024/2019, mediante as Cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto deste instrumento é o registro de preço de contêiner/coletor e lixeiras, conforme edital 

e mapa de apuração que integram este instrumento, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXPECTATIVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O valor estimado desta ata é de R$ ___________ (_________________________________), 

sendo que o compromisso de entrega somente estará caracterizado mediante recebimento da 

Ordem de Fornecimento.                              

2.2. Estima-se que as aquisições decorrentes desta ata poderão atingir os quantitativos abaixo, 

ficando a Promitente Fornecedora obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante sua 

validade. 

 

Item 
Cód. 

interno 
Quant. Unid Descrição Marca 

Valor 

Unit 

Valor 

Total 

         

(Inserir o mapa de apuração)  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE E PUBLICAÇÃO 

3.1. A vigência desta ata tem início a partir do dia .... e vigerá até ___/___/20XX. 

3.2. A eficácia deste instrumento está vinculada à publicação do extrato na imprensa oficial do 

município de Santa Bárbara, sendo esta de responsabilidade do Promitente Comprador. 

 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. Os percentuais ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta de 60 

(sessenta) dias. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a 

administração promover as necessárias negociações junto às Promitentes Fornecedoras, 

conforme artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

4.3. Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornarem-se superiores 

aos preços praticados no mercado a administração deverá: 



 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Convocar a Promitente Fornecedora visando a negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

4.3.2. Frustrada a negociação, a Promitente Fornecedora será liberada do compromisso assumido;  

4.3.3. Convocar as demais Promitentes Fornecedoras visando igual oportunidade de negociação. 

4.4. Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e a Promitente 

Fornecedora, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, a administração poderá: 

4.4.1. Liberar a Promitente Fornecedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

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

antes do pedido de fornecimento; e 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, a administração deverá proceder à revogação da ata, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.6. A ata de registro de preços durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 

consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

4.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata, inclusive o acréscimo de 

que trata o § 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Decreto 2.074/2013. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante 
apresentação da nota fiscal devidamente aceita e atestada pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável. 
5.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal da ata. 
5.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 
apresentarem incorreções serão devolvidos para o promitente fornecedor e o prazo para o 
pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados 
válidos pelo promitente comprador. 
5.1.3. Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos do promitente fornecedor, sob 
pena de não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de obrigação do promitente 
fornecedor. 
5.2. Para que os pagamentos possam ser efetuados, o promitente fornecedor deverá apresentar, 
junto a nota fiscal de produtos, a seguinte documentação: I - Documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal e regularidade trabalhista. 
5.3. Sobre o valor devido ao promitente fornecedor, a Administração efetuará as retenções 
tributárias cabíveis.  
5.4. Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e 
legislação municipal aplicável. 
 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR 

6.1.1. Efetuar o fornecimento do produto, em observância das especificações do Edital e da pro-
posta, acompanhado da respectiva nota fiscal. 
6.1.2. Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza necessária à 
execução do objeto registrado.  
6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078, de 1990); 
6.1.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuí-
zos materiais ou pessoais causados pelo promitente fornecedor, seus empregados ou prepostos, 
ao promitente fornecedor ou a terceiros. 
6.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da lici-
tação; 
6.1.6. O reconhecimento dos direitos do Promitente Comprador em caso de rescisão administrati-
va prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.  



 

 

 

 

 

 

 

6.1.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem 
o fornecimento, os motivos que impossibilitem a entrega do produto, com a devida comprovação; 
6.1.8. Manter, durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.1.9. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto forne-
cido; 
 

6.2 OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE COMPRADOR:  

6.2.1. Efetuar o pagamento até o 30º (trigésimo) dia seguinte ao recebimento da Nota Fiscal.  
6.2.2. Comunicar o promitente fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído; 
6.2.3. Modificar unilateralmente a presente ata para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do Promitente Fornecedor;  
6.2.4. Rescindir unilateralmente a presente ata nos casos especificados no inciso I do art. 79 da 
Lei 8.666/93. 
6.2.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;  
6.2.6. Acompanhar e fiscalizar todas as atividades do promitente fornecedor pertinentes ao objeto 
a ser celebrado. 
6.2.7. Rejeitar o equipamento que não atenda aos requisitos constantes das especificações da 
Ordem de Fornecimento, Termo de Referência e da Proposta. 
6.2.8. Aplicar as penalidades, quando cabível. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias para o exercício de 2020 e pela sua correspondente para o exercício subsequente: 
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CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 

8.1. A ata de registro de preços poderá ser rescindida na forma do disposto nos artigos 77 a 80, da 

Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo às sanções aplicáveis e sem que caiba a Promitente 

Fornecedora direito de qualquer indenização. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A ata de registro de preços vincula-se as cláusulas avençadas e deverá ser executada 

fielmente pelas partes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial. 

9.2. Fica eleito o foro da comarca de Santa Bárbara/MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 

execução desta ata de registro de preços. 

9.3. E, por estarem justas e acordes, as partes firmam a presente ata em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Santa Bárbara, ........ de .................... 2020 

 

Felipe Fernandes Guerra 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Econômico 

Promitente Comprador 

 

Promitente Comprador                             

TESTEMUNHAS: ____________________ 

   ID n° 

____________________ 

ID n° 


