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21.2.1 - Por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
22 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
22.1 - As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos Orçamentários e Dotações:
02.05.02.08.244.0010.2068.3.3.90.30.00 Ficha 201 Fonte 1.29.00
02.05.02.08.244.0010.2068.3.3.90.30.00 Ficha 201 Fonte 1.00.00
23 - PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
23.1 – Conforme inciso I do Art. 48 da Lei Complementar 123/06 esta licitação e destinada
exclusivamente a participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Cuja condição deverá
ser comprovada na sessão pública do Pregão Presencial, NA FASE DE CREDENCIAMENTO, fora dos
envelopes.
24 - DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1 – A autoridade competente da Prefeitura Municipal Iguatama, poderá anular e revogar a presente
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito da pregoeira, devidamente fundamentado.
24.2 – A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo
único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
24.3 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da
abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedadas
observações ou reclamações impertinentes ao certame.
24.4 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.5 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Administração
da Prefeitura Municipal de Iguatama, comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as
providências cabíveis.
24.6 – É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.
24.7 - É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição por outros instrumentos hábeis,
tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução
de serviço, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive
assistência técnica.
24.8 – As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Iguatama - MG, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
24.9 – Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação regedora, em
especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal n° 10.520/02.
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25 – ANEXOS
25.1 - Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial;
ANEXO III - Modelo de Credenciamento;
ANEXO IV – Modelo pleno atendimento aos requisitos de habilitação
ANEXO V – Modelo de Fato Impeditivo da Habilitação;
ANEXO VI – Modelo de Declaração de Emprego de Menor;
ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços
ANEXO VIII – Minuta de Contrato
ANEXO IX - Instruções para preenchimento da proposta digital)

Iguatama, 19 de Fevereiro de 2019.

________________________
Juliana José de Faria
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFÊRÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
PROCESSO Nº 009/2019

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material de consumo, “AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA”, para o CRAS, conforme especificações contidas no Anexo I
deste Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
JUSTIFICATIVA: O presente certame tem por objetivo além do especificado acima, o de manter ativo o
principio da economicidade, em relação o objeto a ser licitado, que poderá ser conseguida pelo recurso
da competitividade entre as empresas do ramo pertinente, mediante o regular procedimento licitatório,
cujo fator preponderante será o MENOR PREÇO POR ITEM. Assim, mediante tal critério e/ou
parâmetro necessariamente a administração obterá a economia, no obstante seja ela uma expectativa
que dependerá do preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado.

Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do mês subsequentes a
entrega do produto, após a aceitação dos itens entregues e acompanhados dos documentos fiscais e
planilha de execução, assinada pelo Departamento requisitante, desta administração.

Prazo de Entrega: Os produtos serão entregues diretamente no almoxarifado da Prefeitura Municipal
de Iguatama, situada na Rua Cinco, 857 – Centro – Iguatama/MG, INDEPENDENTE DA
QUANTIDADE SOLICITADA, PRAZO PARA ENTREGA DOS OBJETO SERÁ: no máximo 05 dias
após a emissão da autorização para fornecimento pela secretaria requisitante do objeto, aos cuidados
do Coordenador de almoxarifado, que se encarregará da fiscalização da qualidade dos produtos
entregues.
Obrigações do(a) Contratado(a):
A - Fornece o objeto de acordo com o edital e conforme apresentado na proposta, de forma parcelada
e dentro do prazo de entrega, contados da hora do recebimento da autorização de fornecimento.
B - Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas condições exigidas para
habilitação.
C - O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 da Lei 8.666/93.
D - Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos causados por
negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da contratada.
E - Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou venham a
incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhista e previdenciários do
mesmo.
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Obrigações da Administração:
a)- comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do
fornecimento, por escrito;
b)- promover o recebimento nos prazos fixados;
c)- fiscalizar a execução do fornecimento, informando ao CONTRATADA para fins de supervisão;
d)- assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução do
fornecimento;
e)- efetuar o pagamento no prazo contratado
ITEM

DESCRIÇÃO

1.

ÁGUA SANITÁRIA TEOR 5% DE CLORO ATIVO.FRASCO COM 1
LITRO.
ALCOOL - TIPO: ETILICO, TIPO: GEL DE 500G
ALCOOL - TIPO: LIQUIDO 92,8º - 1LITRO
BALDE - CAPACIDADE: 20 LITROS, MATERIA-PRIMA: PLASTICO,
ALCA: ALCA EM METAL
BOTA DE BORRACHA CANO BAIXO- NUMERAÇÃO DO 35 AO 39.
CERAAPRESENTAÇÃO:
LIQUIDA
-COR:
VERMELHAEMBALAGEM:750ML.
CLORO ATIVO - TEOR: 12 POR CENTO LIMPEZA PESADA
FRASCO DE 1 LITRO
COADOR MATERIA-PRIMA: FLANELA DE
ALGODAO,
NUMERO/TAMANHO: GRANDE, ARO: COM ARO, CABO: COM
CABO
COLHER PLASTICA DESCATAVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES
COPO DESCARTAVEL - MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO,
CAPACIDADE VOLUMETRICA: 50ML, MASSA MINIMA: 0,75GRS
COPO
DESCARTAVEL
MATERIA-PRIMA:
PLASTICO,
CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200ML, MASSA MINIMA: 2,20
GRAMAS
COPO
DESCARTAVEL
PARA
CALDO,
CAPACIDADE
250ML.PACOTE COM 50 UNIDADES.
DESENCROSTANTE LIQUIDO - ACIDO MURIATICO 1 LITRO APLICACAO: LIMPADOR RAPIDA ACAO NA LIMPEZA
DESINFETANTE USO DOMESTICO - APRESENTACAO: LIQUIDO
BRUTO (CONCENTRADO) DE 2 LITRO, ESSENCIA: FLORAL,
DESODORIZADOR DE AR-AROMATIZANTE SPRAY LAVANDA
360ML.
DETERGENTE - APRESENTACAO: LIQUIDO E CONCENTRADO
500 ML, FRAGANCIA: NEUTRO
ESCOVA PARA LIMPEZA - CERDAS: NYLON, UTILIDADE: LIMPEZA
DE VASO SANITARIO, APRESENTACAO: COM CORPO,
ESCOVA PARA ROUPA - MATERIA-PRIMA: BASE PLASTICA, COM
CABO E CERDAS DE NYLON
ESPONJA DE COZINHA - MATERIAL:POLIURETANO.EMBALAGEM
COM 08 UNIDADES.
ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA - MATERIA-PRIMA: ACO ,
TIPO: MACIA, PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES NO 0
FILME TRANSPARENTE PVC 28 X 30MTS.
FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE – Nº 03 CX 30 UN
FLANELA PARA LIMPEZA - DIMENSOES: 28CM LARGURA X 38CM
COMPRIMENTO

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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13.
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15.
16.
17.
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19.
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FOSFOROS - MATERIA PRIMA: MADEIRA. EMBALAGEM COM 10
CAIXAS DE 40 UNIDADES CADA.
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UNIDADES.
GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA.MEDIDAS; 30 X 30
CM.PACOTE COM 50 UNIDADES.
INSETICIDA AEROSOL.EMBALAGEM COM 150ML.
ISQUEIRO - MATERIA PRIMA: PLASTICO, COMBUSTAO: A GAS
LIMPA VIDRO - APRESENTACAO: LIQUIDO. 500 ML
LIMPADOR INSTANTANEO - TIPO: MULTIUSO, EM SPRAY,
APRESENTACAO: LIQUIDO, FRASCO 500 ML
LUSTRA MOVEIS - APLICACAO: POLIMENTO DE MADEIRA E
MOVEIS EM GERAL.EMBALAGEM COM 200 ML.
LUVAS PARA LIMPEZA - MATERIA - PRIMA: BORRACHA, CANO
MEDIO.TAMANHOS P, M E G.
PA PARA LIXO USO DOMESTICO - MATERIA PRIMA DA PA:
ALUMINIO, MATERIA PRIMA DO CABO: MADEIRA, MEDIDA :
PALITO PARA CHURRASCO 30CM.PACOTE COM 50UNIDADES.
PANO DE CHAO-SACO ALVEJADO.TAMANHO 60 X 85 CM.
PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO, ACABAMENTO:
ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, DIMENSOES: 40 X 63CM
PAPEL HIGIENICO - QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO DE
FOLHA: DUPLA, INTERFOLHADO, 100% CELULOSE VIRGEM,
ACABAMENTO: COM PICOTE, LISO, COR: BRANCA. PAPEL NÃO
RECICLADO.ROLO 10 X 30CM. PACOTE COM 4 UNIDADES
PAPEL TOALHA BRANCO.PACOTE COM 02 ROLOS DE 60
TOALHAS DE 19 X 22 CM CADA.
PASTA PARA LIMPEZA - FINALIDADE: LIMPEZA PESADA EM
GERAL, PASTA DE PINHO 2 LITROS
PILHA AA.PACOTE COM 04 UNIDADES.
PILHA AAA PALITO COM 02 UNIDADES.
PRATO
DESCARTAVEL
FUNDO.MEDIDA:
12CM
DIAMETRO.PACOTE COM 10 UNIDADES.
PRATO DESCARTAVEL.MEDIDA: 18CM DIAMETRO.PACOTE COM
10 UNIDADES.
RATICIDA PACOTE COM 100 GRAMAS.
RODO - BASE: PLASTICO BORRACHA DUPLA , DIMENSAO BASE:
60 CM, CABO: PLASTICO, 1,20 M
SABAO - APRESENTACAO: EM PO, CONVECIONAL DE PRIMEIRA
LINHA EMBALAGEM DE 1 KG
SABONETE LIQUIDO, ERVA DOCE,TIPO:CONCENTRADO.FRASCO
COM 500ML.
SACO DE LIXO ECOLOGICO - TIPO PLASTICO: 100%
BIODEGRADAVEL E 100% COMPOSTAVEL, CAPACIDADE: 30
LITROS
SACO PARA FREEZER - MATERIA PRIMA: PLASTICO, COR:
TRANSPARENTE CAPACIDADE 5KG
SACO PARA LIXO - MEDIDA 100 LITROS, PACOTE COM 25
SACO PARA LIXO - MEDIDA: 50 LITROS PACOTE COM 25
SACO PARA PIPOCA Nº 04.EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
SACO PLASTICO - TIPO PLASTICO: BRANCO LEITOSO,
FINALIDADE: LANCHES INDIVIDUAIS(CACHORRO QUENTE) - PA
SAQUINHO PARA CHUP-CHUP.MEDIDA:6 X 24 CM.PACOTE COM
10 UNIDADES.
VASSOURA - FINALIDADE:LIMPEZA DE TETO-MATERIAL:NYLON
COM CABO.
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VASSOURA DE PIAÇAVA
VASSOURA SINTETICA TIPO CERDAS, BASE 80CM, CABO DE
MADEIRA
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PC
UN

10
10

17,80
20,90

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 14.408,51 (quatorze mil quatrocentos e oito reais e cinquenta e um
centavos).

Iguatama, 19 de Fevereiro de 2019.

_______________________________
Juliana José de Faria
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.688/0001-06
RUA CINCO, 857

TEL. (37) 3353-2289

CEP: 38.910-000

Email: licitacao@iguatama.mg.gov.br

IGUATAMA

MINAS GERAIS

ANEXO II
Descrição e especificação do Objeto
MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO N.° ......./2019.
PREGÃO RP NÚMERO ...../2019
RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________
CNPJ: ________________________________________________________________
ENDEREÇO: ___________________________________________________________
TEL.: _________________________________________________________________
E-MAIL:________________________________________________________________
BANCO: _______ AGÊNCIA nº: _________ CONTA CORRENTE nº: ______________
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
NOME: ______________________________ RG:____________ CPF:______________
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de consumo, “AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA”, para o CRAS, conforme especificações contidas no Anexo I
deste Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
ITEM

Descrição

UND.

QUANT.

MARCA

Valor unitário

Valor total

Valor total

DECLARAMOS que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos tributários,
transportes, encargos trabalhistas, dentre outros.
Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em
causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus
Anexos, principalmente com relação a entrega dos produtos.
Validade de 60 (sessenta) dias, contadas a partir da presente data
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Condições de Pagamento: Conforme Edital
__________,_____ de _______de 2019
__________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
OBS A licitante deverá juntar a Proposta de Preços (digitada em papel), um pen- drive ou CD-ROM com
o arquivo (Proposta digital) devidamente gravado para que seja descompactado pela Pregoeira e
Equipe de Apoio no ato de alimentação da Proposta no Sistema da Memory Informática. Informações no
anexo X deste edital
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ANEXO III
PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com sede (endereço
completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do CNPJ), nomeia e constitui seu bastante procurador (a)
o(a) Sr. (a) (nome do representante) portador (a) da cédula de identidade (nº RG), e CPF (nº CPF), a
quem confere amplos poderes para representar perante a Prefeitura Municipal de Iguatama na Sessão
de Pregão Presencial nº ...../2019, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas,
manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais, negociar a redução de preços, desistir e
interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela
pregoeira, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante.

__________,_____ de _______de 2019

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: _____________________________
CNPJ: ______________________________________

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N° ........./2019
PROCESSO N.° ......../2019

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º
da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os
requisitos de habilitação exigidos no Edital.

__________,_____ de _______de 2019

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZÃO SOCIAL: _____________________________
CNPJ: ______________________________________
Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N° ........./2019
PROCESSO N.° ........./2019

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar neste Pregão,
bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o certame.
Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

__________,_____ de _______de 2019

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

RAZÃO SOCIAL: __________________________________
CNPJ: ___________________________________________
Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N° ____/2019
PROCESSO N.° ____/2019

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº9.854, 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.

__________,_____ de _______de 2019

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório nº _____/2019
Modalidade Pregão nº _____/2019
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - MG, pessoa jurídica de Direito Público, com sede na,
............................................., neste ato representado pelo Presidente, ..........................., denominado
CONTRATANTE.
CONTRATADO:
_______________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na ________________________, CEP
_________________, CNPJ nº ________________________, neste ato designada CONTRATADA.
1-CLÁUSULA PRIMEIRA – PRESSUPOSTOS JURÍDICOS - ADMINISTRATIVOS:
1.1. A presente ata decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial no Registro de
Preços n.º ......../2019, do dia ....../....../2019, julgado em ......./...../2019 e homologado em
......../......./2019, regido pelo disposto na Lei nº 10.520 de 17/07/2002.
2-CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
2.1. A presente Ata tem como objeto Registro de Preços para futura aquisição de material de consumo,
“AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA”, para o CRAS, conforme especificações
contidas no Anexo I deste Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social.
3-CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DEMAIS
INFORMAÇÕES
3.1 - O prazo de validade desta ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993, a contar da
data de sua assinatura.
3.2- Serão incluídos nesta ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar os itens com valores igual ao
licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme quadro reserva.
3.3 - O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no sitio
www.iguatama.mg.gov.br e ficará disponibilizado durante a vigência desta ata de registro de preços.
3.4 - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
3.5 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.6 - Os contratos decorrentes desta ata de registro de preços poderão ser alterados, observado o
disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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3.7 - O contrato decorrente desta ata deverá ser assinado no prazo de validade da mesma.
3.8 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.
3.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.10 - As aquisições ou contratações adicionais realizadas por ADESÂO não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.11 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem.
3.12 - O registro do fornecedor será cancelado quando:
3.12.1 - Descumprir as condições desta ata de registro de preços.
3.12.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável.
3.12.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado.
3.12.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
3.12.5 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta ata, devidamente comprovados e
justificados:
3.12.5.1 - Por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
4-CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, E DO REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:
4.1 – A presente Ata tem o seu valor REGISTRADO com o total de R$..............,...... (............................)
(relacionar planilha com itens e seus valores unitários e totais gerais).
4.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do mês subsequentes a entrega do produto,
após a aceitação dos itens entregues e acompanhados dos documentos fiscais e planilha de execução,
assinada pelo Departamento requisitante, desta administração.
4.2.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de pagamento será
contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).
4.2.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
4.2.3 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal tributária que
lhe foram exigidas quando da habilitação
4.3 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA, reserva o direito de reter o pagamento de faturas
para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.
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4.4 – Nenhum outro pagamento será devido pela Contratante à Contratada, seja a que titulo for, nem
direta, nem indiretamente, sendo certo que a Contratada é a única responsável pelo cumprimento de
todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução deste contrato.
4.5 - Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, e somente poderão ser alterados com a
condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do
CONTRATADO e com comprovação documental, os quais serão analisados de acordo com o que
estabelece o Art. 65, em seu inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93.
5-CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:
5.1 - Os produtos serão entregues diretamente no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Iguatama,
situada na Rua Cinco, 857 – Centro – Iguatama/MG, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE
SOLICITADA.
5.2. Os materiais serão recebidos no local indicado no item 5.1 deste contrato, através de pessoa
responsável, atestando na Nota Fiscal o recebimento dos materiais.
5.3. Na hipótese de rejeição, por entrega dos materiais em desacordo com as especificações, a
CONTRATADA deverá repor os materiais devolvidos, num prazo máximo de 24 horas.
6-CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:
6.1. Nos preços dos itens incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários,
fretes, seguros, mão de obra.
7-CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES :
7.1. DA CONTRATADA:
7.1.1 - entregar os materiais no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos nesta Ata,
contados a partir da solicitação do Departamento de Compras;
7.1.2 - fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal;
7.1.3 - responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, inclusive
fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
7.1.4 - manter, durante toda a execução do fornecimento, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação e comprovar a cada fatura emitida sua regularidade junto ao INSS e
FGTS;
7.1.5 - Os produtos que não se enquadrarem nas especificações serão devolvidos à empresa, ficando
esta obrigada a substituí-los por produtos adequados, em conformidade com as especificações, no
prazo máximo de 24 horas;
7.2. DA CONTRATANTE:
7.2.1. Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do
fornecimento, por escrito;
7.2.2 - promover o recebimento nos prazos fixados;
7.2.3 - fiscalizar a execução do fornecimento, informando a CONTRATADA para fins de supervisão;
7.2.4 - assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução do
fornecimento;
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7.2.5 - efetuar o pagamento no prazo definido.
8-CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1. O Contratado reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, no caso
de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n°
8.666/93.
8.2. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, a
qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de
interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
8.3. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer
natureza.
9-CLÁUSULA NONA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
9.1. As despesas decorrentes da execução da presente Ata onerarão as dotações orçamentárias
próprias definidas no ato da aquisição.
..................................
10-CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:
10.1 - A recusa da CONTRATADA em assinar a Ata, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total
da contratação de fornecimento, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão
a aplicação das seguintes sanções:
I.

Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

II.

Multa 10% pelo descumprimento de obrigações contratadas

III.

Rescisão unilateral da ata e indenização a Prefeitura por perdas e danos;

IV.

Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura por até cinco anos;

V.

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura, no prazo não superior a 05
anos.

10.2. - As multa deverão observar os seguintes limites máximos:
I.

1% ao dia sobre o valor do fornecimento até o limite de 10%;

II.

20% sobre o valor total da contratação, em caso de rescisão do contrato motivada pelo
Contratado.

10.3 - As sanções previstas nesta Ata poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a
gravidade da infração.
11-CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA
11.1 - Os produtos serão entregues mediante recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento NAF do Setor de Compras, ou no local estipulado para entrega acompanhada da nota fiscal para
conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento por funcionário competente sendo
que a responsabilidade da entrega será por conta e risco do licitante adjudicado. As entregas serão de
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acordo com as necessidades do Órgão Requisitante, conforme cronogramas a serem fornecidas, em
embalagens próprias e reforçadas:
11.1.1 - Os produtos serão entregues diretamente no almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Iguatama, situada na Rua Cinco, 857 – Centro – Iguatama/MG, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE
SOLICITADA, PRAZO PARA ENTREGA DOS OBJETO SERÁ: no máximo 05 dias após a emissão da
autorização para fornecimento pela secretaria requisitante do objeto, aos cuidados do Coordenador de
almoxarifado, que se encarregará da fiscalização da qualidade dos produtos entregues.
11.2 – A Prefeitura Municipal de Iguatama se reserva o direito de não receber produtos em desacordo
com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato em decorrência da sua
inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis.
11.3 – A empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, quando:
a) houver, na entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto
à contaminação e/ou deterioração.
b) O produto não atender às especificações deste edital.
c) O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade).
11.4 – O Fornecedor sujeitar-se-á fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se a
Prefeitura Municipal de Iguatama o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os
mesmos em condições satisfatórias.
11.5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos materiais.
12-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO :
12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Iguatama/MG, com renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais provenientes do presente Contrato.
13-CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – NORMAS FINAIS
13.1. A presente Ata reger-se-á pelas seguintes normas legais: Lei Federal 8.666/93; Lei nº 10.520 de
17/07/2002;
13.2. Justos e contratados, firmam o presente CONTRATO, em duas três de igual teor e forma na
presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.
Iguatama, ___ de ____________ de 2019.
__________________________________
Contratante
____________________________________
Contratado
TESTEMUNHAS:
1)_______________________________
2) ______________________________
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QUADRO RESERVA (caso ocorra)

LOTE

DESCRIÇÃO

1º RESERVA

2º RESERVA

3º RESERVA
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICÍPAL DE IGUATAMA, ESTADO DE MINAS GERAIS
E A EMPRESA ......................................., PARA O
FORNECIMENTO DE ....................................
PROCESSO NÚMERO Nº ______/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO Nº______/2019
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - MG, pessoa jurídica de Direito Público, com sede na,
............................................., neste ato representado pelo Presidente, ..........................., denominado
CONTRATANTE.
CONTRATADO:
_______________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na ________________________, CEP
_________________, CNPJ nº ________________________, neste ato designada CONTRATADA.
1-CLÁUSULA PRIMEIRA – PRESSUPOSTOS JURÍDICOS - ADMINISTRATIVOS:
1.1. O presente contrato decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial no Registro
de Preços n.º ...../2019, do dia ....../....../2019, julgado em ......./...../2019 e homologado em
......../......./2019, regido pelo disposto na Lei nº 10.520 de 17/07/2002.
2-CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
2.1. A presente Ata tem como objeto Registro de Preços para futura aquisição de material de consumo,
“AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA”, para o CRAS, conforme especificações
contidas no Anexo I deste Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social.
3-CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE DO CONTRATO:
3.1. O presente contrato terá validade até ..../...../201..., a contar da data de sua assinatura.
4-CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, E DO REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:
4.1 – O presente contrato tem o seu valor total de R$..............,...... (............................)
(relacionar planilha com itens e seus valores unitários e totais gerais).
4.2. O pagamento será realizado num prazo de até .... (.........) dias após a entrega dos produtos,
mediante apresentação de nota fiscal, e o visto do Departamento requisitante, comprovando a entrega.
4.2.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de pagamento será
contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).
4.2.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
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4.2.3 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal tributária que
lhe foram exigidas quando da habilitação
4.3 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA, reserva o direito de reter o pagamento de faturas
para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.
4.4 – Nenhum outro pagamento será devido pela Contratante à Contratada, seja a que titulo for, nem
direta, nem indiretamente, sendo certo que a Contratada é a única responsável pelo cumprimento de
todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução deste contrato.
4.5 - Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, e somente poderão ser alterados com a
condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do
CONTRATADO e com comprovação documental, os quais serão analisados de acordo com o que
estabelece o Art. 65, em seu inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93.
5-CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:
5.1. Os produtos serão entregues diretamente no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Iguatama,
situada na Rua Cinco, 857 – Centro – Iguatama/MG, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE
SOLICITADA.
5.2. Os materiais serão recebidos no local indicado no item 5.1 deste contrato, através de pessoa
responsável, atestando na Nota Fiscal o recebimento dos materiais.
5.3. Na hipótese de rejeição, por entrega dos materiais em desacordo com as especificações, a
CONTRATADA deverá repor os materiais devolvidos, num prazo máximo de 24 horas.
6-CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:
6.1. Nos preços dos itens incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários,
fretes, seguros, mão de obra.
7-CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES :
7.1. DA CONTRATADA:
7.1.1 - entregar os materiais no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos neste
contrato, contados a partir da solicitação do Departamento de Compras;
7.1.2 - fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal;
7.1.3 - responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, inclusive
fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
7.1.4 - manter, durante toda a execução do fornecimento, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação e comprovar a cada fatura emitida sua regularidade junto ao INSS e
FGTS;
7.1.5 - Os produtos que não se enquadrarem nas especificações serão devolvidos à empresa, ficando
esta obrigada a substituí-los por produtos adequados, em conformidade com as especificações, no
prazo máximo de 24 horas;
7.2. DA CONTRATANTE:
7.2.1. Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do
fornecimento, por escrito;
7.2.2 - promover o recebimento nos prazos fixados;
7.2.3 - fiscalizar a execução do fornecimento, informando a CONTRATADA para fins de supervisão;
7.2.4 - assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução do
fornecimento;
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7.2.5 - efetuar o pagamento no prazo contratado
8-CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1. O Contratado reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, no caso
de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n°
8.666/93.
8.2. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, a
qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de
interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
8.3. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer
natureza.
9-CLÁUSULA NONA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
9.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato onerarão as dotações orçamentárias
próprias da Secretaria requisitante: ....................................................................................................
10-CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:
10.1 - A recusa da CONTRATADA em assinar O CONTRATO, bem como o atraso e a inexecução
parcial ou total da contratação de fornecimento, caracterizarão o descumprimento da obrigação
assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções:
VI.

Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

VII.

Multa 10% pelo descumprimento de obrigações contratadas

VIII.

Rescisão unilateral da contratação e indenização a Prefeitura por perdas e danos;

IX.

Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura por até cinco anos;

X.

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura, no prazo não superior a 05
anos.

10.2. - As multa deverão observar os seguintes limites máximos:
III.

1% ao dia sobre o valor do fornecimento até o limite de 10%;

IV.

20% sobre o valor total da contratação, em caso de rescisão do contrato motivada pelo
Contratado.

10.3 - As sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo
com a gravidade da infração.
11-CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA
11.1 - Os produtos serão entregues mediante recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento NAF do Setor de Compras, ou no local estipulado para entrega acompanhada da nota fiscal para
conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento por funcionário competente sendo
que a responsabilidade da entrega será por conta e risco do licitante adjudicado. As entregas serão de
acordo com as necessidades do Órgão Requisitante, conforme cronogramas a serem fornecidas, em
embalagens próprias e reforçadas:
11.1.1 - Os produtos serão entregues diretamente no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Iguatama,
situada na Rua Cinco, 857 – Centro – Iguatama/MG, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE
SOLICITADA, PRAZO PARA ENTREGA DOS OBJETO SERÁ: no máximo 05 dias após a emissão da
autorização para fornecimento pela secretaria requisitante do objeto, aos cuidados do Coordenador de
almoxarifado, que se encarregará da fiscalização da qualidade dos produtos entregues.
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11.2 – A Prefeitura Municipal de Iguatama se reserva o direito de não receber produtos em desacordo
com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato em decorrência da sua
inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis.
11.3 – A empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, quando:
a) houver, na entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto
à contaminação e/ou deterioração.
b) O produto não atender às especificações deste edital.
c) O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade).
11.4 – O Fornecedor sujeitar-se-á fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se a
Prefeitura Municipal de Iguatama o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os
mesmos em condições satisfatórias.
11.5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos materiais.
12-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:
12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Iguatama/MG, com renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais provenientes do presente Contrato.
13-CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – NORMAS FINAIS
13.1. O presente contrato reger-se-á pelas seguintes normas legais: Lei Federal 8.666/93; Lei nº 10.520
de 17/07/2002;
13.2. Justos e contratados, firmam o presente CONTRATO, em duas três de igual teor e forma na
presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.
Iguatama, ___ de ____________ de 2019.
___________________________________
Contratante
____________________________________
Contratado
TESTEMUNHAS:
1)_______________________________
2) ______________________________
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ANEXO IX
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DIGITAL :
Entrar no link:
http://www.memory.com.br/area-restrita/ e ou http://www.iguatama.mg.gov.br - Licitação
Baixar o arquivo: Registra proposta para envio ao fornecedor;
Extrair o arquivo para a área de trabalho ou outra pasta de destino, descompactando - o;
Seguir as orientações abaixo para digitação da Proposta de Preços:
WSICRegistraPropostas: Programa para digitação de propostas para Cotação de Preços ou
Processos Licitatórios.
Sequência operacional
1. Selecionar a finalidade para as propostas: Processo Licitatório.
2. Selecionar a identificação (natureza jurídica) do Fornecedor: CNPJ para as Pessoas Jurídicas
3. Digitar o número do CNPJ.
4. Digitar o Nome ou a Razão Social do Fornecedor.
5. Clicar o botão Confirmar para a confirmação dos dados informados.
6. Clicar o botão Abrir Cotação ou Abrir Processo para selecionar e abrir o arquivo com os itens do
Processo Licitatório, respectivamente.. O nome do arquivo tem a seguinte composição:
PL_000001_2019.SIC, onde:
- 000001: identifica o número do Processo Licitatório;
- 2019: identifica o ano do exercício do Processo Licitatório;
- SIC: extensão do nome do arquivo.
7. Selecionar os itens através do grid.
8. Digitar a Marca do produto descrito.
9. Digitar o Valor Unitário proposto para o item.
10. Clicar no botão Gravar para confirmar os dados digitados para o item.
11 Repetir os itens 7, 8, 9, 10 deste tutorial para todos os itens do Processo Licitatório.
12. Clicar no botão Relatório para emitir um relatório para controle e conferências das propostas
digitadas.
13. Clicar no botão Abrir Propostas para abrir um arquivo já começado de propostas de um Processo
Licitatório e dar continuidade à digitação. O nome do arquivo tem a seguinte
composição:PL_000001_2019_12123123000199.PRO, onde:
- PL identifica o arquivo pertence a um Processo Licitatório ;
- 000001: identifica o número do Processo Licitatório;
- 2019: identifica o ano do exercício do Processo Licitatório;
- 0000000000: identifica o número do CNPJ ;
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- PRO: extensão do nome do arquivo.
14. Clicar no botão Encerrar para finalizar a digitação das propostas e gravar o arquivo que deverá ser
enviado para o órgão público solicitante. O arquivo será gravado na mesma pasta onde foi
anteriormente salvo, ou onde se encontra o programa WSICRegistraProposta.exe e o nome tem a
mesma composição descrita no item 13 deste tutorial.
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AVISO DE LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NA FORMA DA LC 123/06 BEM COMO
NOVA REDAÇÃO DA LC 147/14 - MUNICÍPIO DE IGUATAMA - MG, TORNA PÚBLICO NOS
TERMOS DA LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, POR INTERMÉDIO DE SEU
PREGOEIRO JULIANA JOSÉ DE FARIA, O PROCESSO Nº 009/2019 DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019, COM ABERTURA PARA O DIA 07/03/2019 ÀS 13:00HS,
VISA: “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA” PARA O CRAS. MELHORES
INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDOS, PELO TEL: (37)3353-2360 DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS.
E PELO SITE WWW.IGUATAMA.MG.GOV.BR OU E-MAIL: LICITACAO@IGUATAMA.MG.GOV.BR.
IVONE RODRIGUES LEITE – PREFEITA MUNICIPAL

