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PREÂMBULO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2017 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

1. A Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, com sede na Avenida Dr. João Carlos, 

90, Centro, Guaxupé/MG, CEP 37.800-000, inscrito no CNPJ sob o nº 19.092.303/0001-00, por 

intermédio do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, torna público a realização do processo licitatório PRC 

002/2017, na modalidade Pregão Presencial n.º 002/2017, visando o REGISTRO DE PREÇOS para 

futura e eventual contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE 

PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ E SUA ESCOLA 

DO LEGISLATIVO, por um período de 12 (doze) meses, conforme descrição, características, prazos e 

demais obrigações e informações constantes no Termo de Referência do ANEXO I. 

 

2. O pregão presencial será regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e pelo Decreto 

Municipal n.º 1.190, de 28 de agosto de 2006, aplicando-se supletivamente as disposições da Lei 

Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais normas atinentes à matéria, bem como pelas 

condições estabelecidas no presente edital. 

 

3. A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na sala de reuniões da 

Câmara Municipal, Avenida Dr. João Carlos, nº 90, Centro, Guaxupé, Minas Gerais, no dia 23 de 

março de 2017, às 10h. Se não houver expediente ou ocorrer fato superveniente que impeça a 

realização da sessão na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo local e horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

 

4. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Câmara Municipal e sua Equipe de Apoio. 

 

5. Cópia do edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 13 de março de 2017, na 

Câmara Municipal de Guaxupé - Avenida Dr. João Carlos, nº 90, Centro, Guaxupé/MG e também no 

site oficial do Legislativo Municipal: www.camaraguaxupe.mg.gov.br. Informações ou pedidos de 

esclarecimento poderão ser obtidos através do telefone (35) 3551-7426, ou pessoalmente, junto ao 

Pregoeiro e Equipe de Apoio da Câmara Municipal. 

 

6. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: Anexo I – Termo 

de Referência; Anexo II – Modelo Apresentação de Proposta; Anexo III – Modelo de Credenciamento; 

Anexo IV – Modelo Declaração que não emprega menor; Anexo V – Declaração de Pleno Atendimento 

aos Requisitos de Habilitação; Anexo VI – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 

Porte; Anexo VII – Declaração quanto a Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação; Anexo VIII – 

Minuta de Ata. 

 

Câmara Municipal de Guaxupé, 10 de março de 2017. 

 

 

DANILO MARTINS DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2017 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO N.º: PRC 002/2017 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ-MG realizará licitação na modalidade pregão presencial 

em sessão pública na sala de reuniões “Vereador Moacyr Coelho de Souza” localizada à Av. Dr. 

João Carlos, 90 – Centro, Guaxupé/MG. 

O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Guaxupé, e regido pela Lei Federal n º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 

Decreto Municipal n.º 1.190 de 28 de agosto de 2006, e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 

8.666/93, e suas alterações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo 

presente edital. 

 

2 – OBJETO 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 

contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO 

E CONFEITARIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ E SUA ESCOLA DO 

LEGISLATIVO, por um período de 12 (doze) meses, conforme descrição, características, prazos e 

demais obrigações e informações constantes no Termo de Referência do ANEXO I deste edital, 

que dele faz parte integrante.  

 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 

desta licitação. 

3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 

credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles 

que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 

punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 

3.3 – A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório.  

 

4 – ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1- Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

mailto:compras@camaraguaxupe.mg.gov.br


 Câmara Municipal de Guaxupé 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 19.092.303/0001-00 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Doutor João Carlos, 90- Centro - Guaxupé - MG 
CEP: 37800-000 - Fone Fax: 35 3551 7426 - E-mail: compras@camaraguaxupe.mg.gov.br  

4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, devidamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura 

deste certame, conforme endereço até o dia e horário especificados abaixo. 

 

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL – Sala de Reuniões “Vereador Moacyr Coelho de Souza”. 

DATA: 23 DE MARÇO DE 2017 

HORÁRIO: 10h00 

 

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ-MG. 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2017 

ENVELOPE N º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE:  ....................................................................................... 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ-MG. 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2017 

ENVELOPE N º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:  ....................................................................................... 

 

5 – CREDENCIAMENTO 

5.1 – Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 

devidamente munido dos seguintes documentos: 

a) Declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que constituirá 

no Anexo V;  

b) Contrato Social com ultima alteração; 

c) Documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, 

devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 

equivalente, que constituíra no Anexo III. 

 

5.2 – O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de mandato, com 

firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e 

lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente. 
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5.3 – No caso de credenciamento por instrumento particular de mandato, com firma reconhecida 

de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia 

autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou 

contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

 

5.4 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo III. 

 

5.5 - MICRO-EMPRESA - PARA FINS DE CONCESSÃO DE TRATAMENTO FAVORECIDO, 

DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE, INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006, EM ESPECIAL QUANTO AO 

ART. 3º, AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR NA FASE DE CREDENCIAMENTO, ALÉM 

DOS DOCUMENTOS ACIMA ARROLADOS, OS QUE SEGUEM: 

 

5.5.1 DECLARAÇÃO sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a 

qualificação como microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o 

tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar 

conforme Anexo VI; 

 

5.5.2 BALANÇO PATRIMONIAL do último exercício social (cópia autenticada ou à vista do 

original), exceto para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para locação de materiais, 

ou DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA, vigente (cópia 

autenticada ou à vista do original); 

 

5.6 – PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, NÃO SERÁ TIDA COMO MICRO-

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE AQUELA QUE NÃO APRESENTAR OS 

DOCUMENTOS ACIMA RELACIONADOS DURANTE A FASE DE CREDENCIAMENTO. 

 

5.7 - OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 5 DEVERÃO SER APRESENTADOS FORA 

DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.8 – Ficam os licitantes dispensados de apresentar no envelope “Documentos de Habilitação”, os 

documentos apresentados no credenciamento. 

 

6 - PROPOSTAS COMERCIAIS 
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6.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas 

páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem 

emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de 

desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito dos 

demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 

conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital e, deverão conter: 

6.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância da licitante; 

6.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a entrega dos envelopes. 

6.2 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas um preço para cada item do objeto desta licitação. 

6.3 - Condições de Pagamento, conforme estabelecido no Termo do Anexo I. 

6.4 – Na Proposta de Preços apresentada já deverão estar incluídos todos os tributos, encargos 

sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação; 

 

7 - HABILITAÇÃO 

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme Anexo IV; 

b) Declaração de não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação; 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado em 

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

documentos de eleição de seus administradores; 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

e) Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS; 

f) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede; 

g) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

expedida pela Fazenda Federal, abrangendo as contribuições sociais; 

h) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual; 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

j) Declaração de que assume inteira responsabilidade de entrega dos produtos licitados. 

 

7.1 - MICRO-EMPRESA 
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Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas e 

empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto 

ao Art. 3º, e pela lei complementar 147/2014, as empresas deverão apresentar: 

7.1.1 DECLARAÇÃO sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a 

qualificação como microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o 

tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar 

conforme Anexo VI; 

7.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL do último exercício social (cópia autenticada ou à vista do 

original), exceto para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para locação de materiais, 

ou DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA, vigente (cópia autenticada 

ou à vista do original); 

7.1.3 Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição; 

7.1.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 

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

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

7.1.5 A declaração do vencedor de que trata a alínea 7.1.4, acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal 

para a abertura da fase recursal; 

7.1.6 A prorrogação do prazo previsto no Item 7.1.4. deverá sempre ser concedida pela 

administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou 

prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados; 

7.1.7 A não regularização da documentação no prazo previsto no Item 7.1.4 implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, ou revogar a licitação. 

 

8 - SESSÃO DO PREGÃO 

8.1 – Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais 

aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 

Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 

credenciados. 
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8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

8.2.1 – Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, o Pregoeiro verificará a conformidade 

destas com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as especificações e 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas 

aquelas que estiverem em desacordo. 

8.2.2 – Dentre as propostas aceitas, o Pregoeiro classificará em primeiro lugar a proposta de 

menor preço (conforme expresso no Anexo I) e as demais que tenham apresentado propostas em 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para 

participarem dos lances verbais. 

8.2.3 – Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na 

cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 

3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas apresentadas. 

 

8.3 - LANCES VERBAIS 

8.3.1 – Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do 

autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

8.3.2 – Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.3.3 – O encerramento da etapa de LANCES VERBAIS ocorrerá quando todas as proponentes 

declinarem da correspondente formulação. 

8.3.4 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação, facultando-lhe o saneamento da documentação de natureza 

declaratória na própria sessão. 

8.3.5 – Para efeito de saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada 

durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento de 

documento(s) ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico fac-símile, ou ainda por 

qualquer outro método que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is). 

 

 

8.4 – JULGAMENTO 

8.4.1 - O critério de julgamento será o de Menor Preço Global. 

8.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 
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8.4.2.1 - Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

8.4.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

8.4.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

8.4.4 – Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.  

8.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, pela ordem de classificação, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do 

proponente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

8.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 

seja obtido um melhor preço. 

8.5 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 

Apoio, e pelos licitantes. 

8.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 

pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes que tiverem suas propostas desclassificadas em 

todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, 

todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 

 

9 – RECURSOS 

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 

para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.1.1. O Pregoeiro poderá, no ato de interposição do recurso, exercer juízo de admissibilidade, 

recebendo ou não o apelo, motivadamente. 

9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 
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9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

9.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 

comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

 

10 - ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1 - Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, e encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela Autoridade 

Competente. 

10.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e determinará 

a contratação. 

  

11 – DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 

11.1- Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será 

convocado para firmar contrato ou retirar instrumento equivalente. 

11.1.1- Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do 

contrato/documento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, ou retirá-lo, serão convocados os 

licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o 

contrato/documento equivalente. 

11.2 – O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação para tal, através de 

FAX, correio eletrônico ou qualquer outro meio considerado eficaz para tal efeito. 

 

12 – PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

12.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura. 

12.2 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  
 

Manutenção das Atividades da CÂMARA MUNICIPAL 
01.01.01.031.0001.4.005 3390.30.00 – Material de Consumo 
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12.3 – A emissão das Notas Fiscais relativas a pedidos da Câmara Municipal ou da Escola do 

Legislativo, conforme o caso deverá ser realizada separadamente, de acordo com o estabelecido 

no Termo de Referência – anexo I deste Edital. 

 

13 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração, 

quando: 

13.1.1 - a EMPRESA não cumprir as obrigações da Ata de Registro de Preços. 

13.1.2 - a EMPRESA não formalizar Termo de Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa. 

13.1.3 - a EMPRESA der causa a rescisão administrativa do Termo de Ata decorrente do Registro 

de Preços. 

13.1.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Termo de Ata decorrente do 

Registro de Preços. 

13.1.5 - os preços registrados se apresentam superiores aos praticados pelo mercado. 

13.1.6 - por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração. 

13.2 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela EMPRESA quando, 

mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata 

de Registro de Preços. 

13.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 13.2, 

será feita por escrito através de correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços. 

13.3.1 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da EMPRESA, a 

comunicação será feita por publicação no site da Câmara Municipal de Guaxupé 

(www.camaraguaxupe.mg.gov.br ou www.guaxupe.mg.leg.br), considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir desta publicação. 

13.4 - A solicitação da EMPRESA para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 

previstas na cláusula 14 e subitens do Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Guaxupé ou com este município, 

pelos prazos abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição: 

14.1 - A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo 

estabelecido pela Câmara Municipal, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do 
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Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das 

seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

14.1.1 – advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

14.1.2 – multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total da proposta, pela recusa em 

assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocado; 

14.1.3 – suspensão temporária do direito de licitar com esta Municipalidade por 02 (dois) anos; 

14.2 – A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia 

defesa, no caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato ou deste edital, 

e, em especial, nos seguintes casos: 

14.2.2 – recusa de entregar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total; 

14.2.3 – entrega de material ou produto em desacordo com as especificações, alterações de 

qualidade, quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.  

14.2.4 – O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) 

do valor do Contrato. 

14.3 – As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

14.5 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

14.5.1 – A apresentação de documentação falsa exigida para o certame, o cometimento de fraude 

na execução do objeto, o comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal implicarão no 

impedimento de contratar com a Administração por 05 (cinco) anos; 

 

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 – Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância 

de seus termos. 

14.2 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

14.3 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição 

do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 

destinados a fundamentar as decisões. 

14.4 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do 

pregão. 
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14.5 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto 

no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

14.6 – O contrato decorrente desta licitação poderá ser renovado, havendo interesse da 

Administração, por sucessivos e iguais períodos, na forma e até o limite estabelecido na Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

14.7 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

comprovado. 

14.8 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

14.9 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente 

licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Guaxupé, de 

segunda a sexta-feira, em horário comercial, pelos telefones (35) 3551-7426 ou 3551-7677, ou 

pelo através do e-mail compras@camaraguaxupe.mg.gov.br.  

 

 

Câmara Municipal de Guaxupé, 10 de março de 2017. 

 

 

DANILO MARTINS DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE 
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