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1 – PREÂMBULO
TIPO: Menor Preço por Item
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 14/03/2017.
HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: 13:00 horas
HORÁRIO DE ABERTURA: Após o Credenciamento
LOCAL: Sala da CPL, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de
Aiuruoca- MG, na Rua Felipe Senador, nº 263- Centro, Aiuruoca- MG.
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LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, com
aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Normas
Especiais do Decreto Municipal Nº 027/2010 no que não conflitarem com a
legislação federal, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.
2 - DO OBJETO
2.1 – Contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas
para prestação de serviços de assistência técnica em computadores, impressoras e
outros equipamentos eletrônicos, conforme condições e especificações contidas no
Termo de Referência Anexo II, parte integrante e inseparável deste edital,
independente de transcrição.
3 - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
3.1. - O prazo de vigência do contrato será de 9 (nove) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo o mesmo ser renovado pelo mesmo período,
desde que seja de acordo e necessidade da Prefeitura.
3.1.1 - Por se tratar de serviços contínuos, o prazo contratual poderá ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite permitido pela nova
redação dada pela Lei 9648 de 27 de maio de 1998 ao artigo 57, inciso II da lei
8666/93.
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - A participação nesta licitação é restrita às microempresas - ME, empresas de
pequeno porte - EPP e equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido,
no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no
inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos
os atos cooperados e não cooperados) ou pessoas físicas do ramo pertinente ao
objeto licitado, previamente credenciadas no aplicativo “Licitações”, conforme
Título IX.
4.2 - Poderão participar deste pregão às microempresas - ME, empresas de
pequeno porte - EPP e equiparadas ou pessoas físicas que:
4.1.1 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente
com o objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social;
4.1.2 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos
neste edital.
4.2 - Não poderão concorrer neste Pregão às empresas ou profissionais:
4.2.1. - que estejam declaradas inidôneas, por ato do poder público Federal,
Estadual ou Municipal;
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4.2.2. - que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de
contratar com a Administração Pública.
4.2.3. - em consórcio, ou grupo de empresas;
4.2.4. - que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III
do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
4.2.5. - cuja atividade empresarial não abranja o objeto desta licitação.
5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
5.1 - O preço estimado pela Administração para a realização do objeto deste
Pregão é de R$ 2.950,00 (Dois mil novecentos e cinquenta reais) mensais,
conforme valores constantes na Planilha Orçamentária, subitem 3 do Termo de
Referência - ANEXO II, deste edital.
5.1.1 – O valor total estimado para a contratação é de R$ 26.550,00 ((vinte e seis
mil e quinhentos e cinquenta reais), para um período de 9 (nove) meses.
6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do orçamento do
exercício de 2017, compromissada por conta da Dotação Orçamentária existentes
nos Programas de Trabalho:
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009 – Desenvolv. Divisão administração
Geral.
7 - DO REAJUSTAMENTO
7.1 - Os preços que vierem a ser pactuados por decorrência desta licitação serão
fixos, podendo em caso de prorrogação do contrato ser reajustado após 12 meses
de execução, pelo índice oficial do governo(INPC), acumulado nos últimos doze
meses.
7.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da
proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços,
não sendo aceitos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título..
8 - DO CREDENCIAMENTO
8.1 - As empresas participantes ou profissionais autônomos poderão ser
representadas na sessão do Pregão por seu representante legal, munido da sua
carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento de
credenciamento, conforme modelo do Anexo VI, que lhe dê poderes para formular
ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor
recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que
deverão ser entregues a pregoeira fora de qualquer envelope, antes do início da
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sessão. A ausência da documentação implicará a impossibilidade da formulação
de lances após a classificação preliminar, bem como a perda do direito de
manifestar intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, ficando o representante
da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.
8.1.1 - Constitui documento de credenciamento:
a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária,
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura, ou carteira de identidade no caso de profissional autônomo;
b. procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste
Pregão, juntamente com estatuto/contrato social, identificando/qualificando a
pessoa que assina o documento.
8.1.2 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia
geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato
dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta
Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei n.º 6.404/76 e suas
alterações.
8.1.3 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador,
ressalvada o pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar
indispensável ao bom andamento das sessões públicas.
8.1.4 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento
licitatório das licitantes envolvidas.
8.1.5 – RG e CPF para licitante pessoa física
9 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA
9.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a Comissão de
Pregão prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame, e os
interessados ou seus representantes:
9.1.1 – As licitantes apresentarão, de forma avulsa, a declaração de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem
impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração
Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua
habilitação, na forma do ANEXO IV, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º
10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados
abaixo;
9.1.2 - entregarão, em envelopes opacos, distintos “A” e “B” e devidamente
lacrados nos termos abaixo, os documentos exigidos para a proposta de preço e a
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habilitação, respectivamente, constando na parte externa a razão social e o
endereço da proponente.
9.1.2.1 - No envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS:
ENVELOPE “A”
“PROPOSTA DE PREÇOS”
PREGÃO N° 12/2017
9.1.2.2 - No envelope contendo a documentação:
ENVELOPE “B”
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
PREGÃO N° 12/2017
9.1.2.3 - Os dois envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma:
AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA
RUA FELIPE SENADOR, Nº 263 – CENTRO.
AIURUOCA– MG – CEP: 37.450-000
A/C PREGOEIRO
9.1.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as
prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão
apresentar, fora dos envelopes, declaração (ANEXO V) de que possuem essa
condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º,
do art. 3º, da referida Lei.
9.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo
a documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS das licitantes,
nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca.
9.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão
estar rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em
sequência crescente e também deverá constar índice relacionando os documentos
e suas respectivas páginas. Esta condição visa agilizar os procedimentos de
conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação
da licitante.
9.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à
abertura das propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade
das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus
anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes
classificadas.
9.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de
cumpridas todas as suas fases os envelopes ainda não abertos ficarão sob a
guarda do Pregoeiro, devidamente rubricados e serão exibidos, ainda lacrados e
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com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos
trabalhos.
10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 - O envelope “A”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter:
10.1.1 - a PROPOSTA DE PREÇOS da licitante, no impresso padronizado
fornecido pela Administração (ANEXO I) ou em documento idêntico elaborado pela
licitante, devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas,
borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar:
10.1.1.1 - identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da
proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados
bancários e número de fax;
10.1.1.2 - descrição clara e detalhada dos itens cotados, de acordo com as
especificações do Termo de Referência - Anexo II do edital;
10.1.1.3 - indicação do preço unitário por item, e do preço total, em moeda
nacional, em algarismo e, preferencialmente, por extenso;
11.1.1.4 - indicação do prazo de validade da PROPOSTA DE PREÇOS, contado da
data de sua entrega a pregoeira;
10.2 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade da proposta e caso persista o interesse da PREFEITURA
MUNICIPAL DE AIURUOCA, este poderá solicitar a prorrogação da validade da
proposta por igual prazo.
10.3 - As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste edital serão
verificadas pelo pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário,
serão corrigidos da seguinte forma:
10.4.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por
extenso, prevalecerá o valor por extenso;
10.4.1 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua PROPOSTA DE
PREÇOS será desclassificada.
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do
MENOR PREÇO POR ITEM.
11.1.1. - Será desclassificada a licitante que apresentar Proposta Comercial que
não atenda aos requisitos deste pregão, a que proponha preço superior ao
estabelecido pela Administração no Quadro de Valores – Anexo II deste edital ou
considerado manifestamente inexequível, no(s) item (ns) correspondente(s), bem
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