GOVERNO MUNICIPAL DE
BURITIS
Estado de Minas Gerais
Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) OBJETIVANDO COMPRA DE BENS (ENTREGA IMEDIATA)
PREÂMBULO EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 045/2014
PROCESSO n° 382/2014
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/07/2014 - HORÁRIO: a partir das 09:00 horas
LOCAL: Setor de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Buritis, localizada na Avenida Bandeirantes nº
723, Bairro Centro, Buritis – MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ANO DE 2014:
02.04.02.12.365.0007.2024.4.4.90.52.00 - Ficha 294/
02.09.03.08.243.0014.1142.4.4.90.52.00 – Ficha 1283/02.09.01.08.122.0003.1113.4.4.90.52.00- Ficha 989/
02.09.02.08.244.0014.1120.4.4.90.52.00 – Ficha 1046.

A Senhora Terezinha Prisco Damasceno, Pregoeira Titular da Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de
Minas Gerais, usando a competência delegada na Portaria nº 009/2014, datado de 29/01/2014, torna
público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR
PREÇO – Processo nº 382/2014, objetivando a aquisição de MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
OUTROS, para atender à Secretaria Municipal de Educação e de Ação Social, será regida pela Lei federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n.º 5.450, de 31/05/2034, Lei Estadual n.º 14.167 de
10/1/2002, Decreto Estadual n.º 42.408 de 8/3/2002, Decreto Estadual n.º 42.416 de 13/3/2002, Decreto
Estadual n.º 43.653 de 12/11/2003, Lei Federal no 8.666 de 21/6/1993 e demais condições fixadas neste
instrumento convocatório.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte
integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado,
na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para
participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de
Buritis, situado na Avenida Bandeirantes nº 723, bairro Centro, iniciando-se no dia 08/07/2014, às 09:00 horas e será
conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
I - DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a aquisição de aquisição MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
E OUTROS, para atender à Secretaria Municipal de Educação e de Ação Social, conforme especificações
constantes do memorial descritivo, que integra este Edital como Anexo I.
II - DA PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
III - DO CREDENCIAMENTO
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
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b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento,
dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.
4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido
no Anexo III ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:
Envelope nº 1 – Proposta
Pregão nº 045/2014
Processo nº382/2014
Envelope nº 2 – Habilitação
Pregão nº 045/2014
Processo nº 382/2014
3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador, juntando-se a procuração.
4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
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b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto
cotado, em conformidade com as especificações do memorial descritivo – Anexo I deste Edital;
d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.
2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais
dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em
se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir.
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar do
Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste
Pregão.
1.2 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
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c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei;
d) Certidões de regularidade de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda
Nacional.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial e extrajudicial.
1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando
a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.
b) Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho,
mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93);
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo
comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à Prefeitura Municipal de Buritis no
ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos
documentos relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alíneas “a” a “c”, e 1.3 deste item VI, que não tenham sido
apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade
vencidos na data de apresentação das propostas.
2.1.1 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.2, alínea “d”, 1.4
deste item VI, devendo ser apresentados por todos os licitantes.
2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará
como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de
02:30 horas (duas horas e trinta minutos).
2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III ao Edital e, em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
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3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomandose como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor
da proposta.
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços,
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item;
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 5,00 (cinco) reais, aplicável inclusive em relação
ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço total do item.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem
da formulação de lances.
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço
ofertado.
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
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10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por
ocasião do julgamento.
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de
habilitação de seu autor.
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
mediante:
a)- substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o Pregoeiro,
se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Buritis.
14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
declarado vencedor.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do
processo à autoridade competente para a homologação.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
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5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
6 - A adjudicação será feita por item.
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos, contados da ordem de
fornecimento;
2 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita na Secretaria Municipal de Educação e ou Ação
Social, correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias úteis, contados da
data da entrega, no local e endereço indicados no subitem 02 do item IX anterior.
2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o
cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do
servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento
provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas,
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no
protocolo da Prefeitura Municipal de Buritis, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do
objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 04 do item X.
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.
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3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no Banco
do Brasil ou Bradesco.
XII - DA CONTRATAÇÃO
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de contrato (
ou retirada do instrumento equivalente, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993 ), cuja respectiva
minuta constitui anexo do presente Edital.
1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a
Fazenda Nacional, 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.
1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o
subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação,
comparecer ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Buritis para assinar o termo de
contrato ( ou para retirar o instrumento equivalente ).
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o contrato (ou retirar o
instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova
sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
3.1- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 10 (dez) dias úteis, contados da divulgação do
aviso.
3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e
veiculação na Internet.
3.3- Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 9 a 15, do
item VII; e 1, 2 e 6 do item VIII, deste ato convocatório.
4 - A contratação será celebrada com duração de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do termo
de contrato ( ou da data da retirada da nota de empenho).
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE MULTAS E INADIMPLEMENTO
1- 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do
contrato, por ocorrência;
2- 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, que poderá ser aplicado com a
rescisão contratual;

GOVERNO MUNICIPAL DE
BURITIS
Estado de Minas Gerais
Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br

3- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de o contratado, de modo injustificado,
desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento
contratual, quando o Município, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da
autoridade superior, do Município, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
4 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de Minas
Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002
XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
4 - O resultado do presente certame será divulgado no DOE e no endereço eletrônico
www.pmburitis.com.br.
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOE.
6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para
retirada no Setor de Compras e Licitação, após a celebração do contrato.
7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil, anterior à data
fixada para recebimento das propostas.
7.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
8- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
9 - Integram o presente Edital:
Anexo I – Memorial Descritivo;
Anexo II - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, etc.).
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Anexo III – Modelo de Credenciamento.
Anexo IV – Declaração de Empregador Pessoa Jurídica.
10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Buritis.
Buritis-MG, 18 de Junho de 2014.

Terezinha Prisco Damasceno
Pregoeira Titular
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ANEXO I
ITEM
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

DESCRIÇÃO DO ITEM
Avental silicone
Câmera filmadora LCD mínimo de 2,7 Widescreen, 32 Zoom óptico,
adaptador AC, bateria, Cabo HDMI, cabo de alimentação, cabo conector
AV, cabo USB.
Computador Completo: Placa mãe p/ i3 i5 i7, VGA, LGA-1155 - ASUS
H61MA/USB3
Memória 8 GB DDR3 - 1333 MHz
Processador I7 2.9GHz 6MB LGA-1155
Fonte ATX 3R System IA500HP80 500W – Bivolt
Gravador de CD DVD interno, 24X, OEM SATA
HD SATA3 1TB, 7200RPM
Gabinete mini ATX, 2 baias 5 ¼
Teclado
PS/2,
preto,
em
português
Mouse
óptico
com
scroll
PS/2
cor:
preto
Monitor de LED de 21,5"
Faca Grande bife
Faca Media bife
Faca Pequena p/desossar
Fone de Ouvido Profissional c/ Microfone, para Pcs e outros acessórios,
Microfone com haste flexível em metal, Cordão em Nylon, Potência
30mWx2, Impedância 32 ohms, Sensibilidade, 108dB, Extensão do cabo
1.80m,
Som
estéreo
Controle de volume, Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20kHz
Plugue P2 3,5mm Stéreo.
Ganchos giratórios grande
Ganchos pequenos (Dúzias)
Gravador
Digital
de
Vídeo
Mensagem
• Tela com visor de LCD de 1,77 polegadas e resolução 128 (RGB) x 160
pontos
• Câmera de vídeo com resolução de 307.200 pixels, 640 x 480, 15 fps
• Alto- falante embutido de 8 Ohms, 0,5 W, Microfone para gravar
mensagem
de
voz
•
Entrada
para
cartão
de
memória
de
até
32
GB
•
Painel
frontal
com
controle
de
funções
• Memória interna 32 MB (gravação mínima de 30 segundos), LED
indicador de carga, Entrada mini USB para alimentação, cabo USB e
manual
em
Português
• Cor: branca, Acompanha um cartão de memória SD
Impressora : processador: CPU Dual (Principal: 533 MHz / Secundária:
150 MHz) W (Poupança de energia) / 1,2 kWH (TEC), Voltagem: 110 V,
Capacidade e tipo de entrada: Gaveta para 250 folhas, tabuleiro,
multifunções para 1 folha, Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas
para baixo, Tamanho do suporte: A4 / A5 / A6 / Carta / Legal / Ofício /
Portfólio / JIS B5 / ISO B5 / Executivo / Declaração / Cartões de índice /
Postal / Envelope (Monarca, N.º 10, DL, C5, C6, N,º 9) Personalizado [76
x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14")], Tipo de suporte: Comum
/ Fino / Espesso / Cartões / Perfurado / Transparência / Pré-impresso /
LetterHead / Reciclado / Arquivo / Obrigações / Etiqueta / Envelope /
Algodão / Colorido / Brilhante / Papel mais espesso, Capacidade até 20
folhas Envelope
Impressora: Laser eletrostático, Velocidade de Impressão: 60/60ppm,
Resolução de Impressão: 1200 x 1200 dpi, Gradação: 256 tons 8-bit
CMYK, Memória Padrão: 384MB x 6, Tempo de aquecimento; máximo
de 6 minutos, Tamanho de papel: até 13"x 19.2" (330 x 487mm),
2
2
Gramatura: Até 256 g/m (gavetas) / Até 300 g/m (LU-202), Duplex
2
Automático: até 256g/m
Instrumento musical caixa de guerra 15 cm x 14” (polegadas) corpo e

UNID.
05 unid.

01 unid.

01 unid.
03 unid.
03 unid.
03 unid.

01 unid.
10 unid.
03 dúzias

01 unid.

01 unid.

01 unid.
02 unid.
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14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

aço inox brilhante, aro metal cromado, 06 afinações, pele leitosa, pele
resposta, esteirinha de 06 fios
Instrumento musical pratos 13” – prato niquelado para fanfarra
Instrumento musical repique 10 cm x 14” corpo em aço inox brilhante,
aro metal cromado, 06 afinações, pele leitosa, pele resposta, esteirinha
de 06 fios
Instrumento musical surdo médio 30 cm x 14” corpo e aço inox brilhante,
aro metal cromado,06 afinações, pele leitosa
Instrumento musical surdo mor 45 cm x 14” corpo e aço inox brilhante,
aro metal cromado, 06 afinações, pele leitosa
Instrumento musical tarol, corpo e aço inox brilhante, aro metal cromado,
06 cm x 14” [polegadas] , 06 afinações, pele leitosa, pele resposta,
esteirinha de 06 fios.
Instrumento musical zabumba 30cm x 22” (polegadas) corpo e aço inox
brilhante, aro metal cromado, 10 afinações, pele leitosa
KIT ILUMINAÇÃO HD, 2 Iluminadores Vídeo Light 1000-B, 2 Lâmpadas
palito 110V, 2 Tripés de alumínio 2 metros, 2 Armações Dobráveis, 2
Difusores em nylon, 1 Bolsa p/conduzir os equipamentos.

05 par

02 unid.
03 unid.
03 unid.

04 unid.
02 unid.

01 unid.
Luva de aço inox (OBS: APENAS 1 MÃO)
01 unid.
Máquina de lavar roupas com capacidade de 15 Kg, 110 W (melhor
qualidade)
03 unid.
Maquina
p/amaciar
bife
inox:
Altura
(mm)........380
Frente
(mm)......190,
Fundo
(mm).......................415
Motor monofásico (....1/3, Voltagem (V).....110/220
01 unid.
Mesa aço carbono e aço inox 1,86x86 c/02 tampos
01 unid.
Mesa de som com no mínimo 06 canais, entrada USB e P 10
01 unid.
Microfone c/fio Plástico de alta resistência, Faixa de freqüência UHF 620 950MHz, Potência de saída (RF): 30 mW, Entrada máxima de sinal:
148dB, compartimento para bateria 9 V, Chave On / Off freqüência: 50
Hz~18 KHz.
02 unid.
Microfone de lapela discreto , alimentação bateria, alcance mínimo de
100 dB para uso em teatro.
08 unid.
Microfone s/fio Plástico de alta resistência, Faixa de freqüência UHF 620 950MHz, Potência de saída (RF): 30 mW, Entrada máxima de sinal:
148dB, compartimento para bateria 9 V, Chave On / Off freqüência: 50
Hz~18 KHz.
02 unid.
Tripé de alumínio para câmera filmadora, Altura máxima e mínima do
tripé = Altura máxima 125 cm e altura mínima de 50 cm.
02 unid.
Webcam de Alta Definição, Sensor de 720p filma em qualidade HD,
microfone interno, Formato widescreen 16:9, anulador de ruídos,
Botão de chamadas do Windows Live Messenger, Estrutura de
alumínio resistente e com um design moderno. Resolução mínima 720p,
Tipo de conexão USB.
01 unid.

Buritis-MG., 18 de Junho de 2014.
OBS: As propostas de deverão ser efetuadas no sistema da ADPM, disponibilizado no site da
Prefeitura, e deverão trazer também em CD.
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Nome da empresa)..........................................................,CNPJ Nº..................................................., sediada
na ................................ (endereço) .............................................................................., (Cidade/Estado),
declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no
presente edital, do Pregão Presencial nº 045/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Data:________________________________________
Assinatura:____________________________________
Nome do Declarante:____________________________
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO
________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº
____________________, sediada na _________________________, neste ato representada pelo (a) Sr(a)
_________________________________, portador da cédula de identidade RG _________________,
residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no CPF sob o nº
_______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as
vezes para fins licitatórios, confere-os à ______________________________, portador da cédula de
identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº ________________________
com o fim específico de representar a outorgante perante Prefeitura de Buritis, no Pregão Presencial nº
045/2014, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome
da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços,
firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel
cumprimento do presente mandato.

________________, ___ de ____________ de _____.
____________________
Outorgante (reconhecer firma)
____________________
Outorgado
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A N E X O IV

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

