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Processo Licitatório 29/2020 

Pregão Presencial 13/2020 

Tipo Menor Preço Global 

Data limite para entrega dos 
envelopes – Proposta Comercial e 

Documentação -. 

07 de Abril de 2020 (terça-feira) às 8:30 horas na 
sede do Município  de Jequitibá, situado na Avenida 

Raimundo Ribeiro da Silva, nº 145 região central do 

município. Sessão Pública 07 de Abril de 2020 (terça -feira) às 08:45 horas na 
sede do Município de Jequitibá, situado na Avenida 

Raimundo Ribeiro da Silva, nº 145, região central do 
município. Objeto do certame Registro de Preços para eventual Aquisição de aparelhos e 

equipamentos de ginástica para montagem de 08 (oito) 

Academias ao Ar Livre. 
Obs.: Os aparelhos deverão atender a legislação 

pertinente, inclusive normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) e/ou do INMETRO 

referentes ao objeto. 

Edital O edital estará disponível na sede do Município (Prefeitura), 

no horário de 8h:00min às 11h:00min e de 13h:00min às 
17h:00min, de segunda a sexta-feira, podendo ser obtido no 

site oficial do Município – www.jequitiba.mg.gov.br -. 

Contatos e informações: Helenice Jeber Machado – Douglas Soares Rodrigues - 
Pregoeiros - Telefone (31) 3717-6222 
4201 ou na sede do Município. Publicidade dos atos 

administrativos 

As intimações dos licitantes a respeito dos atos praticados 

neste processo serão realizadas no Diário Oficial Eletrônico – 

www.diariomunicipal.com.br  -, disponibilizado no site oficial 
da Associação Mineira dos Municípios, tendo eficácia plena e 

valerão para todos os efeitos legais (Lei Municipal nº 
137/2010). 

A íntegra das decisões proferidas estará à disposição dos 
interessados no site oficial do Município – 

www.jequitiba.mg.gov.br  

 

1 – PREÂMBULO 

 
A Prefeitura Municipal de Jequitibá, inscrita no CNPJ sob o nº 18.062.208/0001-09, através do Setor 

de Licitações, torna público que fará realizar Licitação Pública na modalidade de Pregão Presencial do tipo 
“MENOR PREÇO GLOBAL” cujo objeto consiste na Aquisição de aparelhos e equipamentos de 

ginástica para montagem de 08 (oito) Academias ao Ar Livre. 
 

Na hipótese de não haver expediente no dia de realização do Pregão, a Licitação será realizada no primeiro 

dia útil subsequente, mantendo-se inalterado o horário de realização.  
 

A presente licitação tem por objeto a contratação de Microempresas – ME -, Empresas de Pequeno 
Porte – EPP – ou equiparadas1 (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário 

anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados), na forma de 
Registro de Preço, para eventual aquisição dos objetos descritos na proposta comercial, conforme 

especificação detalhada no Termo de Especificação - Anexo I – que é parte integrante e inseparável deste 
edital. 

 
1.1 – A presente Licitação será regida pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Lei 123 de 14/12/2006 e 

subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e respectivas alterações. 

1.2. Enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006: As microempresas e empresas de 
pequeno porte que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei 

                                                           
1
 Art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

http://www.jequitiba.mg.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/
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Complementar nº 123, de 14/12/2006, deverão comprovar esta condição através de Certidão Simplificada 
expedida pela Junta Comercial, datada de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data de entrega dos 

envelopes.  

 
1.2.1. A não apresentação dessa certidão no ato do credenciamento ou juntamente com a proposta 

comercial implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, esse tratamento diferenciado e 
favorecido para esse certame. 

  

1.2.2. Para microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao art. 43 da Lei 
Complementar 123/2006, caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do momento que for declarada vencedora do 
certame, prorrogáveis por mais 2 (dois) dias úteis, a critério da Administração Municipal, para 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 

1.2.3. A não regularização da documentação no prazo aqui previsto implicará na decadência do direito de 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

 
1.2.4. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 

microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123/2006, licitantes que se 

enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no art. 3º da referida lei. 
 

2 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO  
Poderão participar da licitação:  

 

2.1 – Empresas que não estejam sob regime de falência, concordata, dissolução, liquidação e não 
suspensas do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jequitibá/MG.  

 
2.2 – Empresas não penalizadas na forma do Art. 7º, da Lei nº 10.520/2002. 

  
2.3 – Empresas não declaradas inidôneas por quaisquer órgãos/entidades públicas federal, estadual ou 

municipal.  

 
2.4 – Empresas isoladamente, não reunidas em consórcio.  

 
3 – AQUISIÇÃO DO EDITAL  

3.1 – O presente Edital encontra-se disponibilizado na Internet no endereço eletrônico 

www.jequitiba.mg.gov.br para efeito de consulta e poderá ser impresso de acordo com as instruções 
contidas no referido endereço eletrônico. O Edital também poderá ser consultado pelos interessados no 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Jequitibá/MG (Av. Raimundo Ribeiro da Silva, nº 145 – 
Centro – Jequitibá/MG) e pelo e-mail licitação@jequitiba.mg.gov.br.  

 

4 – SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO OU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
4.1. Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos a respeito das cláusulas do presente 

edital de licitação, na forma eletrônica através do correio eletrônico licitacao@jequitiba.mg.gov.br em até 
02 (dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital para entrega dos envelopes contendo a 

proposta comercial e documentos de habilitação. 
 

4.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser endereçados e enviados 

para a pregoeira, que serão respondidos e disponibilizados para todos os interessados, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas do seu recebimento, através de publicação no Diário Oficial Eletrônico – 

www.diariomunicipal.com.br -. 
 

4.3. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 02 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de 
habilitação, devendo o MUNICÍPIO, por intermédio do Prefeito Municipal, julgar e responder a impugnação 

em até 24 (vinte e quatro) horas. 
 

mailto:licitacao@jequitiba.mg.gov.br
http://www.diariomunicipal.com.br/
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4.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante o MUNICÍPIO a licitante proponente 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à entrega dos envelopes contendo a proposta 

comercial e os documentos de habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 

4.5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

4.6. A impugnação deverá ser protocolada no Setor de Licitações, devendo estar acompanhada do 
documento que concede poder ao signatário da peça impugnatória, sob pena de não conhecimento. 

Não será aceita impugnação apresentada intempestivamente ou encaminhada via fax símile ou correio 
eletrônico. 

 

4.7. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após apresentação dos envelopes não serão 
aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos, sob pena de estar-se-á ferindo o 

princípio de vinculação ao instrumento convocatório. 
 

 
4.8- Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos legais 

e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente, nem impugnações enviadas somente por e-mail ou fax.  
 

4.8.1– Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após apresentação da proposta e 
da documentação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus 

termos. 

 
5 – CREDENCIAMENTO  

5.1 – A proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um único 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 

licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente apropriado, observando o 

que segue:  

 
5.1.1 – O Credenciado far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, 

com amplos poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, em nome da proponente (Modelo Anexo I).  

 

5.1.2 – Quando se tratar de titular, diretor ou sócio gerente da empresa, será exigida a apresentação de 
documento devidamente autenticado, comprobatório de sua capacidade para representá-la. Essa 

comprovação deverá ser feita mediante a apresentação do Contrato Social, original ou cópia autenticada, 
ou por instrumento público de procuração.  

 

5.1.3 – A não apresentação do credenciamento impedirá a manifestação, em nome da licitante durante a 
abertura e o processamento da licitação.  

 
5.1.4 – Após credenciamento, será declarada aberta à sessão pela Pregoeira. A partir deste 

momento, não serão admitidos novos proponentes. 
 

6 – SISTEMÁTICA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO  

6.1 – O representante legal credenciado ou titular da empresa licitante deverá entregar ao(a) 
Pregoeira(a), no local, dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, 02 (dois) envelopes opacos, 

devidamente lacrados e rubricados, contendo na parte frontal, respectivamente, os seguintes dizeres:  
 

(Identificação da empresa licitante – Razão Social e Número do CNPJ)  

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL  
Prefeitura Municipal de Jequitibá/MG  

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos – Academia ao Ar Livre  
Processo Licitatório: 29/2020  

Pregão Presencial: 13/2020  
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(Identificação da empresa licitante – Razão Social e Número do CNPJ)  

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO  

Prefeitura Municipal de Jequitibá/MG  
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos – Academia ao Ar Livre  

Processo Licitatório: 29/2020  
Pregão Presencial: 13/2020  

 

6.2 – Os envelopes lacrados serão rubricados por todos os presentes na sessão inaugural da licitação.  
 

7 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL  
7.1 – A proposta comercial deverá ser apresentada conforme Anexo VI, em única via, digitada ou 

datilografada, devendo ser redigida de forma clara e inequívoca sem alternativas, emendas, rasuras e 

entrelinhas, rejeitando-se aquelas escritas à margem ou fora do seu corpo, em língua portuguesa. A 
descrição completa dos itens a serem fornecidos deverá ser informada de acordo com as especificações 

constantes do Anexo III. APRESENTANDO SEU VALOR GLOBAL. 
 

7.2 – A Proposta Comercial deverá satisfazer na forma e no conteúdo as exigências deste instrumento 
convocatório, especialmente o seguinte: serem datados e assinados pelo representante legal da empresa 

proponente, devidamente comprovado no processo, constar o nome completo e número do documento de 

identificação do signatário, o endereço completo e atualizado da licitante, o número de inscrição no CNPJ, 
INSC. ESTADUAL, telefone e FAX se houver.  

 
7.3 – Nos preços apresentados deverão estar inclusos obrigatoriamente todas as despesas com transporte, 

embalagem, carga e descarga. APRESENTANDO SEU VALOR GLOBAL. 

 
7.4 – A última folha da proposta deverá ser obrigatoriamente assinada pelo representante legal da 

empresa licitante, devidamente identificado.  
 

8 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE  
8.1 – Serão adotados os seguintes critérios de aceitabilidade da proposta, quando do julgamento 

respectivo:  

 
8.1.1 – Conformidade das especificações constantes na proposta com as previstas no (Anexo III) deste 

Edital.  
 

8.1.2 – Conformidade do preço proposto com o preço consignado na pesquisa de preços, que reflete 

valores decorrentes de consulta ao mercado.  
 

8.2 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, 
consoante o Art. 48, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21.06.93.  

 

9 – ABERTURA DOS ENVELOPES  
9.1 – Após a fase de credenciamento, o(a) Pregoeira(a) procederá à abertura dos envelopes de Propostas 

Comerciais, para verificação do atendimento das condições de aceitabilidade previstas no item 08 deste 
Edital.  

 
9.2 – Em seguida classificará o autor da proposta de menor preço GLOBAL e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de 

menor preço.  
 

9.2.1 – Serão utilizadas 02 (duas) casas decimais para efeito de cálculo dos valores das propostas.  
 

9.3 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeira(a) 

classificará as melhores propostas subsequentes até o máximo de três, para que seus autores participem 
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  
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9.4 – Individualmente convidadas pelo(a) Pregoeira(a), as licitantes classificadas na forma sequencial, a 
partir do autor da proposta de maior preço unitário e os demais em ordem decrescente de classificação, 

apresentarão lances verbais.  

 
9.5 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo(a) Pregoeira(a), implicará na 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela 
licitante, para efeito de ordenação das propostas.  

 

9.6 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado para a aquisição que, por sua vez, reflete prévia pesquisa de 

mercado.  
 

9.7 – Findos os lances verbais, o(a) Pregoeira(a) verificará a compatibilidade do preço ofertado com o 

praticado no mercado e, motivadamente, decidirá sobre a sua aceitação.  
 

9.8 – Aceita a proposta, o(a) Pregoeira(a) procederá à abertura do envelope de habilitação, para fim de 
conferência do atendimento às condições previstas no item 10 deste Edital.  

 
9.9 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital acerca da habilitação, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação. 

 
9.10 – Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) 

Pregoeira(a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação 
do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda esse edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 

certame.  
 

9.11 – O(a) Pregoeira(a) poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor 
preço GLOBAL, nos casos previstos nos subitens 9.6, 9.7 e 9.10.  

 
9.12 - No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, dentre as que tenham apresentado valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço, o desempate se através de sorteio, 

para que se determine qual a empresa que ofertará o primeiro lance verbal.  
 

9.13 – O representante credenciado ou titular da empresa participante é responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e 

lances. Os preços não poderão ser onerados em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.  

 
9.14 – O representante credenciado ou titular da empresa participante deverá acompanhar as operações 

durante a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens pronunciada pelo(a) Pregoeira(a).  

 

9.15 – Proferida a decisão, o resultado constará da ata a ser lavrada pelo(a) Pregoeira(a) e assinada pelos 
licitantes presentes. 

 
10 – HABILITAÇÃO  

10.1. O envelope nº 02 (Documentação) deverá conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir, que 

dizem respeito à habilitação institucional e legal da licitante proponente. Eles devem estar autenticados por 

cartório competente. No caso de fotocópias simples deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, 

para verificação e autenticação pela pregoeira ou por integrante da equipe de apoio. 

10.2 – Habilitação Jurídica: 

Documento 01: Cédula de Identidade do representante legal da licitante proponente. 

Documento 02: Registro comercial no caso de empresa individual. 

Documento 03: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive com a última alteração, 

devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, na Junta Comercial e no caso de 
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sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. A apresentação 

do contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato social e suas alterações 

anteriores. Na hipótese de haver alteração contratual após a consolidação, esta deverá ser apresentada. 

 

 

Atenção 

Apresentando os documentos 01 e 03 juntamente com os demais documentos para credenciamento, 

não precisarão ser inseridos neste envelope, evitando assim a duplicidade de documentos. 

Documento 04: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

Documento 05: 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. 

10.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Documento n.º 01: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ -; 

Documento 02: Prova de regularidade de tributo e contribuição Estadual e Municipal, emitida pelo 

respectivo órgão fazendário da sede da licitante; 

Documento 03: – 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 e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

Documento 04: Certificado de Regularidade de Situação -CRF- do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS-, fornecido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei. 

Documento 05: Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT -, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

10.4.- Comprovação da Qualificação Econômica Financeira: 

Documento n.º 01: Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Falência expedida pela 

Justiça Comum instalada na Comarca sede da licitante proponente. É admitida a certidão extraída do site 

oficial do Tribunal de Justiça de Minas – www.tjmg.gov.br - ou do Tribunal do Estado da sede da licitante 

proponente para as ações de natureza cível. 

10.4.1 – Declaração de “Fato Impeditivo”, em conformidade com o artigo 9º da Lei Federal 8.666/93 

e suas alterações posteriores, modelo constante do anexo V deste Edital, sob pena de desclassificação;  
 

10.4.2 – Declaração de regularidade trabalhista firmada pela licitante em conformidade com a 
Constituição Federal e com norma legal que regulamentou a Lei Federal nº 9.854 de 27/10/1999, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que versa sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre de 18 anos e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz a 
partir de 14 anos, conforme modelo constante do anexo VI deste Edital, sob pena de desclassificação;  

 
10.4.3 – Declaração de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo 

constante do anexo VII deste Edital, sob pena de desclassificação;  
 

10.4.4 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da empresa 

licitante interessada, datada de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data da audiência inaugural;  

http://www.tjmg.gov.br/
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10.4.5 – Excetuando–se os documentos emitidos pela Internet, todos os demais, deverão estar 

acompanhados do original, autenticados . Os documentos emitidos pela Internet serão as certidões 

emitidas pelos Órgãos da Administração fiscal tributária, conforme art. 35, inciso I, da Lei 10.522/2002. No 
caso do documento apresentar frente e verso, a autenticação deverá ser feita nos dois lados.  

 
10.5 - Serão desclassificados os itens que não estejam compatíveis com o “OBJETIVO SOCIAL” 

descrito no Contrato Social da Licitante Proponente.  

 
10.6 – Serão aceitas as certidões fiscais “positiva” com efeito de “negativa”.  

 
11 – RECURSO  

11.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar de forma imediata e motivada a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias corridos para apresentar as razões de 
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo apresentar contra–razões em 

igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo–lhes assegurada vista 
imediata dos autos.  

 
11.2 – A decisão relativa ao recurso será motivada pelo(a) Pregoeira(a) e submetida à apreciação da 

autoridade competente. O recurso não terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

11.3 – Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.  

 

11.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará 
na decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeira(a) autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 

declarado vencedor.  
 

11.5 – Os recursos administrativos deverão ser encaminhados ao(a) Pregoeira(a), ou peticionados na 
própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzido a termo em ata.  

 

11.6 – Não serão reconhecidos e aceitos os recursos interpostos enviados por fax e as petições que 
tenham sido apresentadas fora do prazo legal.  

 
12 – CONTRATO 

12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do Contrato 

Administrativo, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital.  
 

12.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 
12.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 

notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o 
subitem 12.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, 

sob pena de a contratação não se realizar.  

 
12.2 - A vencedora deverá assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, da homologação 

do certame pelo Chefe do Executivo, junto à sala de Licitações. 

12.3 – Havendo recusa ou o não comparecimento da licitante vencedora para assinar o Contrato, dentro 

do prazo constante do presente item, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito à 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, além de outras sanções cabíveis e previstas no 

art. 87 da lei de licitações. 
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12.4 – O prazo de que trata o item 12.2 poderá ser, prorrogado, uma única vez, por igual período quando 

solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e solicitado por 

escrito. 

12.5 – No ato de assinatura do Contrato ou no ato de retirada documento equivalente a adjudicatária 

deverá apresentar: 

12.5.1 – Instrumento público ou particular de mandato, esse último com firma reconhecida, outorgando 

poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do 

estatuto ou contrato social. 

12.5.2 – Carta de apresentação do responsável perante a Administração, que responderá por todos os 

atos e as comunicações formais. 

13 – DA HOMOLOGAÇÃO  

13.1 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação realizada pelo(a) Pregoeira(a). 

  
13.2 – Homologada a licitação pela autoridade competente e subscrita o Contrato pelo vencedor da 

licitação, a Prefeitura Municipal de Jequitibá/MG publicará o Contrato na Imprensa Oficial do Município a 
partir do que será considerado o início do compromisso de fornecimento do detentor do Registro.  

 

14 – SANÇÕES  
 14.1 - As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação ou dos 

contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções:  
 

I – advertência;  

II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;  
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Direta, Autárquica, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pelo Município de Jequitibá;  

IV – descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do 

Município de Jequitibá; e  
V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis.  

 

14.1.1 - As sanções previstas nos incisos III e V do artigo anterior poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei Federal nº. 8.666, de 1993: 

 
I – tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos;  

II – tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e  
III – demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Direta, Autárquica, as 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Município de Jequitibá, em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
14.2 - Da Advertência  

14.2.1 - A advertência é sanção administrativa consistente em repreensão por escrito imposta pelo não 

cumprimento das normas de licitação ou dos contratos celebrados, sendo aplicada:  
 

I – pelo Setor de Licitações e Compras, quando o não cumprimento ocorrer no âmbito do procedimento 
licitatório; e  

II – pelo ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada, quando o não cumprimento ocorrer na 

fase de execução contratual, entendida esta desde a recusa em receber a Autorização de Fornecimento ou 
serviço, retirar a Nota de Empenho ou assinar o contrato. 
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14.3 - Da Multa  
14.3.1 - A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada, nos 

seguintes percentuais e hipóteses: 

  
I – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, 
correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;  

II – 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou 

execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso 

ultrapassar 30 (trinta) dias;  
III – 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total do 

contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;  

IV – 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço, 

calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;  
V – 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota 

de Empenho; e  
VI – 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao 

prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.  

 
14.4 - Da Suspensão e do Impedimento  

14.4.1 - A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 
participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pelo Município de Jequitibá, sendo aplicadas, pelo ordenador de despesas do órgão ou 
entidade interessada, nos seguintes prazos e hipóteses:  

 
I – por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, expedida pelo Setor de Licitações e 

Compras ou pelo ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada, a licitante ou contratada 
permanecer inadimplente;  

II – por até 90 (noventa) dias, nos casos de Pregão, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 

estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, quer, em 
original ou cópia autenticada, de forma definitiva;  

III – por até 12 (doze) meses, nos casos de Pregão, quando a licitante ou contratada ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e  

IV – por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:  
 

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para 
si ou para outrem, vantagem indevida;  

b) praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da contratação; ou  

c) for multada, conforme o disposto no artigo anterior, e não efetuar o pagamento.  
 

14.5 - Do Descredenciamento e da Proibição de Credenciamento  
14.5.1 - O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 

fornecedores do Município de Jequitibá são, nos casos de Pregão, sanções administrativas acessórias à 
aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município, sendo aplicadas, pelo ordenador de 
despesas mediante a ratificação do Prefeito Municipal, por igual período.  

 
Parágrafo único: Também se aplicam as sanções de descredenciamento ou de proibição de 

credenciamento às licitantes ou contratadas que, para registro no sistema de cadastramento de 

fornecedores do Município de Jequitibá, apresentem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados 
ou, ainda, por quaisquer outros meios, pratiquem atos ilegais ou imorais, sem prejuízo da aplicação da 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

14.6 - Da Declaração de Inidoneidade  
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14.6.1 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada 

pelo Secretário Municipal responsável pela gestão do contrato, mediante a ratificação do Prefeito 

Municipal, à vista dos motivos informados na instrução processual, facultada a defesa da licitante ou 
contratada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 

ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  
 

§ 1º -  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá 

em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a 

contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de 
suspensão e impedimento aplicadas.  

 

§ 2º - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos 
em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Jequitibá, 
quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 

 
15 - PAGAMENTO  

15.1 - A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, sendo de inteira 

responsabilidade da licitante vencedora a emissão da nota relativa à sua atividade (fornecedor ou 
prestador de serviço), bem como atendendo à validade da mesma.  

 
15.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da fatura aprovada 

pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.  

 
15.3 - As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  
 

 02.08.02.15.452.0034.1051.44905200 – Ficha: 699 – Fonte: 1.24  

 02.08.02.15.452.0034.1051.44905200 – Ficha: 699 – Fonte: 1.00 – Recursos Próprios 

 
16 – PRAZO DE ENTREGA  

16.1 – Os aparelhos licitados neste instrumento deverão ser entregues no prazo máximo de 30 

(trinta) dias úteis, a contar da apresentação de autorização de fornecimento/nota de empenho fornecido 
pela contratante.  

 
16.2 – O material solicitado deverá ser entregue nos locais previamente indicados pela Secretaria 

Requisitante. 

 
17 – RECEBIMENTO E FORNECIMENTO  

17.1 - O material licitado deverá ser recebido da seguinte forma:  
 

17.2 - O objeto do presente contrato se estiver de acordo com as especificações do edital será recebido 

DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 30 (trinta) e máximo 60 (sessenta) 

dias contados do RECEBIMENTO da Nota de Empenho e Autorização para Entrega, desde que tenham sido 
atendidas todas as reclamações referentes a defeitos construtivos e falhas de execução.  

 
17.3 - Caberá ao contratado arcar com as despesas de embalagem, frete, carga, descarga e montagem 

do(s) item(ns) a ser(em) substituído(s).  

 
17.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da licitante.  

 
17.5 – A licitante proponente vencedora arcará com todos os ônus referentes ao fornecimento ora 

contratado, tais como fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 

e montagem, decorrentes do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pela 
Prefeitura Municipal de Jequitibá, através da Secretaria requisitante. 
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18 - São obrigações da CONTRATADA:  
18.1 - Fornecer à CONTRATANTE o bem requisitado, com as especificações descritas na proposta 

comercial da Adjudicatária e descrito na “Autorização de Fornecimento”;  

 
18.2 - Responsabilizar pela substituição imediata do bem entregue, sem nenhum ônus ao município, se 

constatado quaisquer irregularidades ou em desacordo com o proposto; 
  

18.3 - Durante o prazo de garantia dos equipamentos a CONTRATADA, responsabiliza pela substituição e 

reposição do equipamento que apresentar defeito ou mau funcionamento;  
 

18.4 - Fornecer o bem a ela adjudicada, vedada a transferência ou sub-contratação do mesmo.  
 

18.5 - Entregar o bem no local e prazo designado.  

 
18.6 - Manter as mesmas condições de habilitação durante a execução do contrato.  

 
18.7 - Responsabilizar-se pelas despesas relacionadas ao bom cumprimento do contrato ora firmado, tais 

como: fretes, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, dentre outras julgadas 
necessárias.  

 

18.8 - A Contratada se obriga a entregar o objeto de boa qualidade (primeira linha), conforme definido 
neste Termo de Referência, e ainda atendendo as condições e quantidades estipuladas.  

 
18.9 - Será de responsabilidade da Contratada, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com 

tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente sobre o 

objeto adjudicado.  
 

18.10 - Compete à contratada responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes do fornecimento do objeto. 

  
18.11 - Compete à contratada permitir à Prefeitura fiscalizar a entrega que estiver sendo executada, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os 

mesmos sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não 
esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos 

usuários ou terceiros.  
 

18.12 - Responsabilizar-se integralmente pelos bens fornecidos, nos termos da legislação vigente.  

 
18.13 - Atender prontamente qualquer exigência de fiscalização inerente ao objeto deste pregão.  

 
18.14 - Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados aos bens fornecidos.  

 

18.5 - Os bens, objeto do presente certame, deverão atender as exigências deste Termo de Referência. 
 

18.6 - Responsabilizar-se pela montagem e instalação dos Equipamentos. 
 

19 - São obrigações da CONTRATANTE  
 

19.1 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal referente à entrega 

efetuada, devidamente atestado pelo órgão competente;  
 

19.2 - Responsabilizar pelo recebimento, fiscalização e conferência dos equipamentos através de um 
servidor designado pela Secretaria Requisitante;  

 

19.3 - Propor a substituição do objeto contratado, quando constatado irregularidade e má qualidade, sem 
nenhum ônus ao Município. 

 
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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20.1 – Fica assegurada a Prefeitura Municipal de Jequitibá, no interesse da Administração, o direito de 
anular ou revogar, mediante despacho fundamentado da autoridade competente, em parte ou no todo, a 

presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente, ressalvado o disposto 

nos parágrafos do artigo 49, da Lei 8.666/93.  
 

20.2 – O(a) Pregoeira(a), no interesse público, poderá sanar erros ou falhas, relevar omissões ou erros 
puramente formais observados na documentação e na proposta comercial, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.  

 
20.3 – Caso necessário, o(a) Pregoeira(a) poderá suspender a sessão do pregão para realização de 

diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes 
presentes.  

 

20.4 – O desatendimento das exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, 

durante a realização da sessão pública de Pregão.  
 

20.5 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo(a) Pregoeira(a).  
 

20.6 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no artigo 

65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.  
 

20.7 – Os proponentes assumem todos os custos com a preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Jequitibá não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

 
20.8 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição das licitantes pelo 

período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar 
para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos 

interpostos), após o que serão destruídos pelo Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Jequitibá.  

 

20.9 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.  
 

20.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Sete Lagoas/ MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 
21 – ANEXOS 

21.1 ANEXO I – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO. 

21.2 ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.  

21.3 ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES  

21.4 ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.  

21.5 ANEXO V – DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO.  

21.6 ANEXO VI – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS, ATENDENDO 

AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ACRESCIDO 

PELA LEI Nº 9854/99. 

21.7 ANEXO VII – DECLARAÇÃO de MICRO-EMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

21.8 ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.  

 
Jequitibá, 16 de março de 2020. 

 

 
 

Helenice Jeber Machado  -  Douglas Soares Rodrigues 
(Pregoeira   –   Equipe de Apoio) 
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ANEXO I 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 
A empresa .................................................................................................... com escritório à 

............................................. (rua, n°, bairro, cidade e estado), CNPJ n°. ......................... por seu(s) 

representante(s) abaixo assinado(s), credencia Sr.(a)(s).................................................. portador da 

Carteira de Identidade (RG) n°................. órgão expedidor .........., C.P.F. nº........................................ 

para representá-lo perante a Prefeitura Municipal de Jequitibá/MG, nos atos relativos ao Pregão, podendo, 

para tanto, apresentar proposta de preços, lances verbais, assinar a proposta apregoada, assinar Atas, 

impugnar licitantes e propostas, recorrer de qualquer instância administrativa, denegar do direito de 

recurso, rubricar páginas de documentos, debater cláusulas contratuais, concordar, discordar, transigir, 

desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informação, assinar contrato, 

enfim, praticar todos os atos necessários implícito fiel, perfeito e cabal desempenho do presente 

credenciamento, nos termos do edital. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
Cargo 

Carteira de identidade 
CPF 

 

 
 

 
 

 

 
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.  
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ANEXO II  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Especificações técnicas  

Os aparelhos esportivos deverão seguir à risca as medidas e peso o que diz respeito às orientações oficiais 
de acordo com a planilha abaixo: 

 

Item Equipamento / Especificação Qtd. 

1. PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO 08 

2. ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO CONJUGADO 08 

3. SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL  08 

4. ESPALDAR 08 

5. SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO 08 

6. SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO 08 

7. ESQUI DUPLO 08 

8. MULTI EXERCITADOR 08 

 

Prazo, local e condições de entrega ou execução  
O objeto do presente contrato se estiver de acordo com as especificações do edital será recebido 

DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 30 (trinta) e máximo 60 (sessenta) 

dias contados do RECEBIMENTO da Nota de Empenho e Autorização para Entrega, desde que tenham sido 

atendidas todas as reclamações referentes a defeitos construtivos e falhas de execução.  
 

Prazo e condições de garantia  
1 - O objeto do presente contrato tem garantia de 01(um) ano quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, 

ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso. 

  
2 - Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as 

correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no 
edital.  

 
3 - O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa 

preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.  

 
Condições e prazos de pagamento  

1 - A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, sendo de inteira 
responsabilidade da licitante vencedora a emissão da nota relativa à sua atividade (fornecedor ou 

prestador de serviço), bem como atendendo à validade da mesma.  

 
2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da fatura aprovada pelo 

servidor responsável pela fiscalização do contrato.  
 

3 - As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  

 

 02.08.02.15.452.0034.1051.44905200 – Ficha: 699 – 1.24  

 02.08.02.15.452.0034.1051.44905200 – Ficha: 699 – 1.00 – Recursos Próprios 

 

Obrigações da contratante  

1 - A Secretaria Requisitante deverá disponibilizar local adequado para o recebimento do objeto.  
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2 - Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da vencedora, 
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, se ocorrer;  

 

3 - Exercer a fiscalização e acompanhamento do objeto entregue por servidores especialmente designados 
pela PREFEITURA, na forma prevista na Lei Federal 8.666/1993, sendo que a presença deste servidor não 

eximirá a responsabilidade da Contratada. 
  

4 - Aplicar multa, suspender o pagamento, caso a Contratada desobedeça a quaisquer das cláusulas 

estabelecidas no Edital. Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre irregularidades observadas 
no fornecimento do objeto da presente aquisição.  

 
5 - Comunicar à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas de sua parte, 

sob pena de aplicação de sanções nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.  

 
Obrigações da contratada  

1 - A Contratada se obriga a entregar o objeto de boa qualidade (primeira linha), conforme definido neste 
Termo de Referência, e ainda atendendo as condições e quantidades estipuladas.  

 
2 - Será de responsabilidade da Contratada, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos 

fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto 

adjudicado.  
 

3 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do 
objeto.  

 

4 - Permitir à PREFEITURA fiscalizar a entrega que estiver sendo executada, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os mesmos sustar, recusar, 

mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não esteja de acordo com as 
normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros;  

 
5 - Responsabilizar-se integralmente pelos bens fornecidos, nos termos da legislação vigente.  

 

6 - Atender prontamente qualquer exigência de fiscalização inerente ao objeto deste pregão.  
 

7 - Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados aos bens fornecidos.  
 

8 - Os bens, objeto do presente certame, deverão atender as exigências deste Termo de Referência. 

 
Qualificação técnica  

Junto aos orçamentos de propostas do objeto, deverá ser encaminhado atestado de capacidade técnica 
para uma melhor avaliação da equipe da Secretaria Requisitante.  

 

Valores referenciais de mercado  
Além das especificações constantes neste termo, atender a legislação pertinente, inclusive normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e/ou do INMETRO referentes ao objeto, Lei Federal nº 
8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor).  

 
Resultados esperados  

Responder às expectativas da Secretaria Requisitante em relação ao Objeto deste Termo de Referência.  

 
Sanções  

As penalidades a serem aplicadas por descumprimento de particularidades consideradas relevantes na 
entrega do bem ou na execução do serviço deverão ser descritas em um contrato elaborado pela Prefeitura 

Municipal de Jequitibá.  

 
Condições gerais  

É importante, portanto, que a contratante e a contratada entrem em comum acordo para realizarem os 
testes, pedidos e entregas dos equipamentos na maior transparência possível. 
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES 
 

LOTE 01 - Equipamentos de ginástica 

O VALOR TOTAL GLOBAL, ofertado para este Lote 01 é de R$ _______________ (..........) 

 

Item Equipamento / Especificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO 

 

 

 

Fortalece a musculatura das coxas e quadris. 

 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4’ x 3 mm; 3’ ½ x 3,75; 2’ x 2 mm; 2’ x 3 mm; 

Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para 

banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo 

de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, 

todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva 

de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, 

batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no 

mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e 

arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos 

zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2’, Tampão embutido 

interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos com acabamento esférico acompanhando a 

dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de 

identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox. 

Marca/ 

Modelo 

 

Qtde. 08 (OITO) 

Vr. Unit. R$ _________________ 

Vr. Total R$ _________________ 
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Item Equipamento / Especificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA – APARELHO DUPLO CONJUGADO 

 

 

Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. 

 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 mm; ¾ 

x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no 

mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados 

(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina 

de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda 

mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de 

fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de 

ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. 

Tampão embutido externo em metal de 2’ ¼ e tampão embutido interno em plástico 

injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão 

externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de 

identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço 

inox. 

Marca/ 

Modelo 

 

Qtde. 08 (OITO) 

Vr. Unit. R$ _________________ 

Vr. Total R$ _________________ 
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Item Equipamento / Especificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL 

 

 

Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. 

 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ x 2 mm; 1’ 1⁄2 x 3 mm. Barra chata 

3/16’ x 1 1⁄4’. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). 

Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 

mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com 

bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 

tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester 

termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes 

redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no 

mínimo 3/8’ x 2 1⁄2’, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão 

embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ com acabamento esférico 

acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou 

emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na 

pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares 

com logomarca da fabricante.  

 

Marca/ 

Modelo 

 

Qtde. 08 (OITO) 

Vr. Unit. R$ _________________ 

Vr. Total R$ _________________ 
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Item Equipamento / Especificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

APARELHO ESPALDAR 

 

 

OBJETIVO: Alonga e relaxa os grupos musculares antes e após o treino. 

 

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1⁄2” x 2,00 mm; 2” x 2,00 mm; 1 1⁄2” x 

1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. 

SOLDA: Tipo MIG. 

ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1⁄2”, com acabamento 

esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com 

identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. 

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó 

eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. 

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16”, corte a laser com 

parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8” x 1 1⁄4” e arruela zincada de no mínimo 

5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8”, parafusos zincados, arruelas e porcas 

fixadoras. Aterramento 

 

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 150 Kg 

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 usuários 

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos 

 

 

 

Marca/ 

Modelo 

 

Qtde. 08 (OITO) 

Vr. Unit. R$ _________________ 

Vr. Total R$ _________________ 
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Item Equipamento / Especificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO 

 

 

 

Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade 

cardiorrespiratória.  

 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1,50 

mm; 1’ x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’; 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de aço carbono trefilado 2’ 

x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm 

para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com  

bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de 

superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com 

sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), 

solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e 

porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ com acabamento 

esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou 

emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, 

confeccionada em aço inox. 

Marca/ 

Modelo 

 

Qtde. 08 (OITO) 

Vr. Unit. R$ _________________ 

Vr. Total R$ _________________ 
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Item Equipamento / Especificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO 

 

 

 

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade 

cardiorrespiratória. 

 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1.50 mm. Chapas 

de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de 

apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, 

todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva 

de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda 

mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos zincados; acabamentos em plástico 

injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da 

fabricante, confeccionada em aço inox. 

 

Marca/ 

Modelo 

 

Qtde. 08 (OITO) 

Vr. Unit. R$ _________________ 

Vr. Total R$ _________________ 
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Item Equipamento / Especificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

ESQUI DUPLO CONJUGADO 

 

Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. 

 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1.50 mm; 1’ x 

2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no 

mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação 

do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1 ¼’. Utilizar 

pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; 

película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó 

eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, 

chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão 

embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico acompanhando a 

dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de 

identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox. 

 

 

 

Marca/ 

Modelo 

 

Qtde. 08 (OITO) 

Vr. Unit. R$ _________________ 

Vr. Total R$ _________________ 
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Item Equipamento / Especificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 06 (SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS 

 

1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto Sentado; 4°) Supino inclinado Sentado; 

5°) Rotação Vertical Individual; 6°) Puxada Alta.  

 

Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores.  

 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1,50 

mm; 1’ x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾’ x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra 

redonda ¼’. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra 

chata 3/16’ x 1 ¼’; 1/8’ x ¾’. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 

(60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de 

superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com 

sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), 

solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas 

fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2’ ¼ com acabamento esférico, acabamentos em 

plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de 

diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Placa de identificação dos grupos 

musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox. 

 

 

Marca/ 

Modelo 

 

Qtde. 08 (OITO) 

Vr. Unit. R$ _________________ 

Vr. Total R$ _________________ 
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ANEXO IV 
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

 
 

....................................., ...... de ....................... de 2020.  
 

 

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ  

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
ATT.: PREGOEIRA(A)  

 
 

 

A .................................................................... com sede na ................................................... CNPJ Nº 

................................................ INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº ................................... vem apresentar sua 

proposta para o objeto contido neste Edital do Processo Licitatório nº 29/2020 do Pregão Presencial nº 

13/2020 

  

Declara estar de acordo com os termos do Processo Licitatório nº 29/2020 do Pregão Presencial nº 

13/2020 e seus Anexos.  

 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente licitação, indica para assinatura do Contrato o 

seu representante legal Sr. ............................................., CI nº ...................... CPF nº .......................  

 
1 – Propomos, o valor GLOBAL  de R$ (______________) para o fornecimento do lote 01.  

 

2 – Forma de pagamento: conforme Edital.  
 

3 – Validade da Proposta: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua 
abertura. Em caso de omissão será considerado o prazo estabelecido em edital. 

 

 
  

Atenciosamente,  
 

 
 

 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO 

 
 

 

 
_____________________________________________, 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, sob as penas da Lei, e em conformidade com o artigo 9° da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a habilitação da 

empresa acima no processo anteriormente mencionado, e estou ciente que devo declará–lo caso venha a 

ocorrer durante qualquer da fase do processo.  

 

 

 

______________, _____de__________2020. 

 
 

 
 

 
 

____________________________ 

Representante legal 
(com carimbo da empresa) 

 
 

 

 
 

 
 

 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO TRABALHISTA 
 

 
 

 

 
_____________________________________________, 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 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescidos 

pela Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

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

 

 

______________, _____de__________2020. 

 
 

 
 

____________________________ 

Representante legal 
(com carimbo da empresa) 

 
 

 
 

 

 
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 29/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 13/2020 

 

A   empresa  ,    inscrita    no    CNPJ    sob    

o  nº  ,      por      intermédio      de      

seu      representante      legal         Sr.(a)   ,     portador     do     

Documento   de     Identidade    nº  , inscrito no CPF sob o nº 

 DECLARA, sob as penas da Lei, 

que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 

123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da 

citada lei e que  cumpre os requisitos legais para qualificação como: 

 

(...) Microempresa, ME ou (...) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006; 

 

(...) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário anterior, 

receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n° 

123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados. 

 

(Assinalar a condição da empresa) 
(...) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar  o prazo previsto no artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, 

estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções 

previstas no artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

               Local e Data: ___________, ___/___/____. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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ANEXO VIII 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00/ 2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ - E --- 

 

No       (     ) dias do mês de      , MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, pessoa jurídica 

portadora do CNPJ n.º 18.062.208/0001-09, Inscrição Estadual Isenta, com sede e administração Avenida 

Raimundo Ribeiro da Silva nº 145, região central do município, doravante denominado simplesmente 

MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Humberto Fernando Campelo Reis, 

nacionalidade brasileira, estado civil casado, profissão administrador de empresas, portador do CPF nº 

707.333.506-82 e da Carteira de Identidade nº MG 3.992.428, residente e domiciliado no Município de 

Jequitibá/MG, doravante denominado MUNICÍPIO, considerando o julgamento do processo licitatório nº 

     /2020, instaurado na modalidade pregão presencial nº      /2020 para REGISTRO DE PREÇO Nº 

     /2020, devidamente homologado pela autoridade competente, RESOLVE registrar os preços da 

licitante proponente indicada e qualificada nesta ATA DE REGISTRO a qual sujeita, na íntegra, todas as 

cláusulas do edital regente do processo licitatório, as normas da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, a Lei 

Nacional nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto Registro de Preços para 
eventual Aquisição de aparelhos e equipamentos de ginástica para montagem de 08 (oito) Academias ao 

Ar Livre. Obs.: Os aparelhos deverão atender a legislação pertinente, inclusive normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou do INMETRO referentes ao objeto,  devidamente especificados no Termo 

de Referência – Anexo I – do edital regente do certame licitatório, que, juntamente com a proposta 

comercial, é parte integrante e inseparável deste instrumento, independente de transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: O (s) preço (s) 

registrado (s), as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as que segue 

abaixo: 

 

EMPRESA BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO 

SIGNATÁRIA:       CNPJ:       

ENDEREÇO:       

MUNICÍPIO:       

TELEFONE: (     )       E-MAIL:       

REPRESENTANTE LEGAL       

NACIONALIDADE       

ESTADO CIVIL       

PROFISSÃO       

CPF       

CARTEIRA DE IDENTIDADE       

ENDEREÇO       

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: A validade desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da sua assinatura, sendo vedado a sua prorrogação. 

 
Jequitibá,      ª feira,       de       de 2020. 

Assinaturas:  

 
 
 

item Produto quantidade Valor unit. Valor total 
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ANEXO IX 
 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ E (XXXXXXXXXXXX), PARA: 

“AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 

GINÁSTICA”, DESCRITOS NO RELATÓRIO DE 

ESPECIFICAÇÃO - ANEXO I.  

De um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ, sediada na Avenida Raimundo Ribeiro da Silva, 

145 - Centro, Jequitibá – MG, inscrita no CNPJ sob nº 18.062.208/0001-09, neste ato, representada 

pelo Prefeito Municipal, Sr. HUMBERTO FERNANDO CAMPELO REIS, daqui por diante denominado 

simplesmente “CONTRATANTE”, e, de outro lado, (XXXXXXXXXXXX, sediada na Rua XXXXXXXXXXX, 

XXX – Bairro XXXXXX – XXXXXXX – CEP: XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXX, neste 

ato representada pelo Senhor(a) XXXXXXXXXX, portador do CPF nº XXXXXXXXXXX – e-mail: 

XXXXXXXXXXXX), daqui por diante denominado simplesmente “CONTRATADO”, pactuam a presente, 

com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666/93, na forma das cláusulas a seguir expostas: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1 - O objeto deste processo consiste na aquisição de aparelhos e equipamentos de ginástica para 

montagem de 02 (duas) Academias ao Ar Livre. Os aparelhos deverão atender a legislação pertinente, 

inclusive normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e/ou do INMETRO referentes ao 
objeto.  

 
1.1.1 – Consta na tabela abaixo, a especificação técnica do produto licitado com a indicação do valor 

unitário e total de cada item que compõem o lote.  
 

1.2. Constituem parte integrante desta ata, estando a ela vinculados, como se nesta estivessem 

transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:  
 

a) Edital de Pregão Presencial;  
b) Termo de Referência; Anexos e  

c) Proposta de Preços.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  

2.1. O presente instrumento de Contrato tem início na data de sua assinatura e término em 
__/__/2020.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3.1 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Jequitibá em até 30 (trinta) dias corridos, 

contados do adimplemento da obrigação, e ateste da(s) Nota(s) Fiscal(is). A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverão 

estar acompanhada(s) de cópia(s) das Certidões Negativa de Débito que comprovem a regularidade junto 

ao FGTS, INSS e à Fazenda Municipal. 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

4.1 – Os aparelhos licitados neste instrumento deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, a contar da apresentação de autorização de fornecimento/nota de empenho fornecida pela 

contratante, prazo este, que poderá ser prorrogado em comum acordo entre as partes.  
 

4.2 – O material solicitado deverá ser entregue nos locais determinados pela Secretaria Requisitante.  
 

4.2.1 – As entregas devem ser previamente agendadas através dos telefones (31) 3717-6222 / 3717-6260 

/ 3717-6471 – Setor de Licitações. 
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CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO E FORNECIMENTO  
5.1 - O material licitado deverá ser recebido da seguinte forma:  

 

5.1.1- Provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias úteis para posterior verificação da conformidade com o 
exigido no Edital, dentro do prazo de entrega.  

 
5.1.2- Definitivamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório.  

 

5.1.3 - Verificando-se defeitos nos materiais, a empresa será notificada para saná-los ou efetuar a troca 
devida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ficando nesse período interrompida a contagem do 

prazo para o recebimento definitivo.  
 

5.1.3.1- A não reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis constitui motivo para rescisão do contrato, de 

acordo com art. 78, inciso I da Lei n.º 8666/93 e aplicação das sanções prevista no item 14 deste Edital.  
 

5.1.3.2 - Caberá ao contratado arcar com as despesas de embalagem, frete, carga, descarga e montagem 
do(s) item(ns) a ser(em) substituído(s).  

 
5.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da licitante.  

 

5.3 – A licitante proponente vencedora arcará com todos os ônus referentes ao fornecimento ora 

contratado, tais como fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 

e montagem, decorrentes do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pela 

Prefeitura Municipal de Jequitibá, através da Secretaria requisitante. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES  
6.1 - As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação ou dos 

contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções:  
 

I – advertência;                                                                                                                    

II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;  

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Jequitibá;  

IV – descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do 
Município de Jequitibá; e  

V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 

6.1.1 – As sanções previstas nos incisos III e V poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 

profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei Federal nº. 8.666, de 1993:  
 

I – tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude  fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos;  

II – tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e  

III – demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta 

ou indiretamente pelo Município de Jequitibá, em virtude de atos ilícitos praticados. 

6.2 - Da Advertência  
6.2.1 - A advertência é sanção administrativa consistente em repreensão por escrito imposta pelo não 

cumprimento das normas de licitação ou dos contratos celebrados, sendo aplicada: 
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I – pelo Setor de Licitações e Compras, quando o não cumprimento ocorrer no âmbito do procedimento 
licitatório; e  

II – pelo ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada, quando o não cumprimento ocorrer na 

fase de execução contratual, entendida esta desde a recusa em receber a Autorização de Fornecimento ou 

serviço, retirar a Nota de Empenho ou assinar o contrato. 

6.3 - Da Multa  

6.3.1 - A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada, nos 

seguintes percentuais e hipóteses:  
 

I – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, 

correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;  

II – 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta) dias;  

III – 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total do 
contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;  

IV – 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço, 

calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;                                                                                                        

V – 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota 

de Empenho; e  

VI – 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao 

prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho. 

6.4 - Da Suspensão e do Impedimento  

6.4.1 - A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 
participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pelo Município de Jequitibá, sendo aplicadas, pelo ordenador de despesas do órgão ou 
entidade interessada, nos seguintes prazos e hipóteses:  

 
I – por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, expedida pelo Setor de Licitações e 

Compras ou pelo ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada, a licitante ou contratada 

permanecer inadimplente;  
II – por até 90 (noventa) dias, nos casos de Pregão quando a licitante deixar de entregar, no prazo 

estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, quer, em 
original ou cópia autenticada, de forma definitiva;  

III – por até 12 (doze) meses, nos casos de Pregão quando a licitante ou contratada ensejar o 

retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e                IV – 

por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:  

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para 
si ou para outrem, vantagem indevida;  

b) praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da contratação; ou  

c) for multada, conforme o disposto no artigo anterior, e não efetuar o pagamento. 

6.5 - Do Descredenciamento e da Proibição de Credenciamento  
6.5.1 - O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 

fornecedores do Município de Jequitibá são, nos casos de Pregão, sanções administrativas acessórias à 
aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município, sendo aplicadas, pelo ordenador de 
despesas mediante a ratificação do Prefeito Municipal, por igual período.  
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Parágrafo único -  Também se aplicam as sanções de descredenciamento ou de proibição de 

credenciamento às licitantes ou contratadas que, para registro no sistema de cadastramento de 

fornecedores do Município de Jequitibá, apresentem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados 

ou, ainda, por quaisquer outros meios, pratiquem atos ilegais ou imorais, sem prejuízo da aplicação da 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

6.6 - DO PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E DO DIREITO DE DEFESA  

6.6.1 - Toda e qualquer infração decorrente do não cumprimento das normas de licitação ou de contratos 
celebrados com a Administração Municipal devem ser formalmente informadas por quem delas tiver ciência 

à Comissão Permanente de Licitação para apuração de tais infrações.  

 
6.6.2 - Recebido o documento que narra e comprova a ocorrência de infração, a Comissão notificará a 

pessoa física ou jurídica apontada como infratora para apresentar defesa prévia no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar do recebimento da notificação.  

 
6.6.3 - Decorrido o prazo de que trata o artigo anterior, a Comissão decidirá pela caracterização da 

infração e elaborará parecer opinativo fundamentado e encaminhará à autoridade competente para aplicar 

a respectiva penalidade.  
 

6.6.4 - Caberá a autoridade competente, após analisar o parecer não vinculativo da Comissão de que trata 
o artigo anterior, decidir pela aplicação da penalidade cabível mediante exposição de motivos e, após, 

encaminhar a referida decisão, para ratificação do Prefeito Municipal.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO  

7.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Sete Lagoas/ MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

  
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICIDADE  

8.1 - O extrato do presente Contrato será publicado na Imprensa Oficial do Município, bem como no site 
oficial do Município www.jequitiba.mg.gov.br, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 

8.666/1993.  
 

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.  

 
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/02, e no que couber, com a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

 
Em, xx de xxxxxxxxx de 2020.  

 
 

_______________________________________________  
LICITANTE   

 

 
 

_________________________________________________  

AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 

 

 


