
 
 

  

 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 

 

REGIDO PELA LEI N° 10.520/2002, LEI COMPLEMENTAR nº 123/06, DECRETO MUNICIPAL 

Nº29/2021 (QUE REGULAMENTA O PREGÃO ELETRÔNICO EM ÂMBITO MUNICIPAL), PELA 

LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES e SUBSIDIARIAMENTE O DECRETO 

FEDERAL Nº 10.024/2019. 

OBJETO:”REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS 
NATALINAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL, 
EM DECORRÊNCIA DAS FESTIVIDADES NATALINAS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO I DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO”. 
 

INTERESSADO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 08 de novembro de 2022 – às 08 horas. 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ATÉ AS 08:00 HORAS DE 08/11/2022 

REFERÊNCIA DE TEMPO:Horário de Brasília. 

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – 

www.licitardigital.com.br 

PORTARIA Nº097 DE XX de XXXXXXXXX DE 2022: Rogério Vieira Campos Leal– Pregoeiro 

Oficial. 

TIPO:MENOR PREÇO  

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

ESCLARECIMENTOS:  

Diretamente pela plataforma de licitações – www.licitardigital.com.br> edital PE 019/2022> 

esclarecimentos. 

Telefones: (33)34361361 

Horário de funcionamento:07h00min às 11h00min e de 12h00min às 16h00. 

Com as mudanças aplicadas pelo Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, 
disciplinadas pelo Decreto Municipal Nº 29 de 05 de Abril de 2021 (que regulamenta o 
Pregão na forma eletrônica), salientamos a necessidade de anexar à plataforma da Licitar 
Digital (www.licitardigital.com.br) a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ATO DE 
CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, juntos, antes da data e horário da abertura 
da sessão pública. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – PREÂMBULO 

 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG, por intermédio da Divisão de 

Compras e Licitações, realizará a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, em sessão pública 

a ser realizada na Plataforma de Licitações - Licitar Digital (www.licitardigital.com.br) a qual, 

conforme especificado no ANEXO I deste edital. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Sr.Rogério Vieria Campso Leal, Pregoeiro Oficial, 

designada pela Portaria n°097/2022, e pela Equipe de Apoio, e regido pelas Leis nº 10.520 de 17 

de Julho de 2002, LeiComplementar n° 123/06, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 

com suas sucessivas alterações posteriores e Decreto Federal nº 10.024/2019, demais normas 

pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital. 

1.3 - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de 

Rio Vermelho/MG, através do endereço eletrônico https://riovermelho.mg.gov.br,na Plataforma 

de Licitações Licitar Digital, através do endereço eletrônico www.licitardigital.com.br. 

1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, 

suspensão ou revogação, deverá ser consultado pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico 

www.licitardigital.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal e, pelo e-mail 

licitar@riovermelho.mg.gov.br.  

1.5 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail 

informado ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o 

teor dos Avisos publicados. 

 

2- OBJETO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO – NORMAS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 1092022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 



 
 

  

2.1. Constitui objeto da presente licitação: ”Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

cestas natalinas destinadas a distribuição para os servidores públicos municipal, em decorrência 

das festividades natalinas em atendimento a Prefeitura Municipal de Rio Vermelho/MG, conforme 

especificações constantes no anexo I deste edital, independente de transcrição”. 

 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente constituídas e que comprovem 

possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos. 

3.2 – Não poderá participar do presente certame a empresa: 

3.2.1 – Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

3.2.2 – Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação; 

3.2.3 – Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção 

aplicada; 

3.2.4 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, 

V, da Lei nº 9.605/1998; 

3.2.5 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 

8.429/1992; 

3.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 

8.666/1993; 

3.2.6.1 - Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei n.º 8.666/1993 a 

participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo 

legal figure como sócio, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 

licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

3.2.7 – Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.2.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 

deste Pregão;  

3.2.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;  



 
 

  

3.2.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

3.2.11 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.3 – Os licitantes deverão estar previamente cadastrados na plataforma de licitações, o qual 

poderá ser realizado em www.licitardigital.com.br.  

3.4 - A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

3.5. A participação nesta licitação é PREFERENCIAL às Microempresas - ME, Empresas de 

Pequeno Porte - EPP ou equiparadas do ramo pertinente ao objeto licitado, nos termos do art. 48, I, 

da Lei Complementar nº 123, de 14/12/06.  

3.5.1. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa - ME, 

Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparada, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, 

e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06, deverá comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou equiparada conforme definido neste Edital. 

3.6 – COTA RESERVADA 

3.6.1. Conforme disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006 com suas 

alterações, ficarãoreservadas cotas no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

quantitativo dos itens cujo valor estimado seja acima de R$80.000,00 (oitenta mil reais), 

assegurada preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte ou 

equiparadas de acordo com o previsto no Termo de Referência (Anexo I).  

3.6.1.1. Para a cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a 

proposta de preços deverá ser apresentada separadamente da cota principal, se for o caso.  

3.6.1.2. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da 

cota principal, ou diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do 

primeiro colocado.  

3.6.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de 

quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 



 
 

  

4.1 - Até 03 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório deste 

Pregão, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www.licitardigital.com.br, no local 

específico dentro do processo licitatório em análise - cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição 

no prazo de 02(dois) dias úteis. 

4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para 

a realização do Certame. 

4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 

proponente/licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização da 

sessão pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do 

Certame. 

 

5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio 

da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). 

5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de 

Rio Vermelho/MG, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso. 

5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.5 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do 

credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.   

5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital. 

 



 
 

  

5.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU 

“NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES 

DECLARAÇÕES: 

 

 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus 

anexos, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior. 

 

 Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não 

emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 

7º, da Constituição Federal/88. 

 

 Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade 

com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela 

veracidade e autenticidade dos documentos apresentados. 

 

 Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do 

art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88. 

 

 Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da Lei n° 8666/93. 

 

5.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5.9. É vedada a participação de interessados:  

5.9.1. Que tenham sido declarados inidôneos ou punidos com suspensão do direito para licitar ou 

contratar com a Administração Pública e com o Tribunal de Contas da União;  

5.9.2. Que se encontrarem em no cadastro de condenações civis pro ato de improbidade 

administrativa e inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;  



 
 

  

5.9.3. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s)anexo(s);  

5.9.4. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

5.9.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº8.666, de1993;  

5.9.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 

ou liquidação;  

5.9.7. Que estejam reunidas em consórcio;  

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas 

reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem 

essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade 

técnica. Como o presente Edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, consignou-

se a vedação acima.  

Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder 

discricionário da administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, 

requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre previamente justificada no respectivo 

processo administrativo, conforme entendimento dos Acórdãos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-

P” - TCU Ac n. 2869/2012-Plenário (Item1.7.1).  

Em todo caso, a Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a 

vedação de empresas em consórcio, sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada 

restrição à competitividade do certame (TCU, Ac n. 963/2011-2ª Câmara, Item 9.2.1). 

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER ANEXADA JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis. 

6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 



 
 

  

6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

6.8 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo 

licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo 

Pregoeiro, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado. 

6.9 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

6.9.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada 

exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação doPregoeiro, via 

sistema. 

6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

6.11 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da tradução para língua portuguesa. 

6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, oPregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

6.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

 



 
 

  

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

7.1.1 - Valor unitário e total de cada item; 

7.1.2 - Marca dos produtos ofertados (quando for o caso). 

7.1.3 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações fidedignas à especificação 

do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc. 

7.2 - Todas as especificações e quantidades do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

7.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

7.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na 

plataforma do Pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

7.8 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema 

juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em 

desclassificação. 

 

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

8.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.1.1 - Registro comercial no caso de firma individual; 

8.1 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, 

A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, a 

seguir informada: 



 
 

  

8.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, 

devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de 

sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que 

comprovem a eleição de seus administradores; 

8.1.3 -Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 

prova da composição da diretoria em exercício; 

8.1.4 -Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

8.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que 

também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas 

de Pequeno Porte; 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida 

Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – 

RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 

443/2014; 

c) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual; 

d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, Cartão de Inscrição 

Estadual ou Municipal, (se houver); 

e) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

f) prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os 

débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão 

Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT; 

 

Documentos que deverão ser apresentados relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 



 
 

  

a) Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida 

por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que prescreve 

o artigo 3º, da Lei nº11.101/05.  

b) Caso a Certidão evidencie a existência de processo de recuperação judicial, a mesma deverá vir 

acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciário de que a interessada está autorizada 

a participar de procedimento licitatório.  

c) Nas comarcas em que a Certidão emitida pelo cartório distribuidor não abranger os processos 

distribuídos no processo judicial eletrônico - PJE, o licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar 

tanto a certidão expedida pelo cartório distribuidor, quanto à certidão específica para processos 

judiciais eletrônicos.  

 

Forma de apresentação da documentação:  

 

8.3. Não tendo a sociedade empresária classificada como vencedora do certame apresentado a 

documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada 

as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a 

sociedade empresária seguinte na ordem de classificação.  

8.4. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo(a) Pregoeira(a) e pela Equipe de 

Apoio e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles 

proponentes cuja documentação apresente irregularidades.  

8.5. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com 

o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o 

seguinte (condição válida, também, para pagamento dos serviços, se for ocaso):  

8.6. Se o licitante fora matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de 

acordo com seu CNPJ, ou;  

8.7. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de 

acordo com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de Débito junto ao 

INSS, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, Certidão de Débito 

relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e CNDT;  

8.8. Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os 

documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, 

simultaneamente;  



 
 

  

8.9. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles 

documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;  

8.10. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste, item, implicará na inabilitação 

do licitante.  

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor.  

 

Nota 01 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais 

de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 

habilitação. 

Nota 02 - As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão 

como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

 

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS EFORMULAÇÃO DE LANCES 

 

9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e locais indicados neste Edital. 

9.2 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham 

vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência. 

9.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

9.8 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. 



 
 

  

9.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

9.11 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

9.12 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 

9.13 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

9.14 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente.  

 

 

 

 

9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

9.17 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo Pregoeiro. 

9.18 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

9.19 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.20 - No caso de desconexão com oPregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

9.21 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para oPregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato peloPregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

9.15.1 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance 

fechado, conforme item 9.13), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 

 
 



 
 

  

9.22 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.23 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 29 

de 05 de abril de /2021. 

9.24 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lances 

serão considerados empatados com a primeira colocada. 

9.25 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 

(três) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

9.26 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

9.27 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

9.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 

de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

9.29 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens e serviços: 

9.29.1 - produzidos no país; 

9.29.2 - produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

9.29.3 - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 



 
 

  

9.29.4 - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

9.30 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

9.31 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

9.32 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

9.33 - OPregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie 

a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for 

o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 

9.34 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

10.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

10.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

10.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, 

e a ocorrência será registrada em ata; 



 
 

  

10.5 – O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

10.6 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

10.7 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

10.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.8.1 - Se tratando de lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na 

desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender 

aos requisitos para todos os itens que compõem o lote. 

10.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

10.10 – O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 

vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

10.11 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.12 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes pelo “chat”. 

 

11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

11.1 - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados o valor máximo 

aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 

desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital. 



 
 

  

11.2 – O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/maior 

vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após 

negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor/mais vantajoso. 

11.3 - Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante 

desatender às exigências habilitatórias, oPregoeiro poderá examinar a proposta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do 

proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

11.4 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos 

e, entre preços unitários e totais, os primeiros. 

11.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor. 

11.6 - Serão rejeitadas as propostas que: 

11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 

perfeita identificação do material licitado; 

11.6.2 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro. 

11.7 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a aquisição do bem. 

11.7.1 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes. 

11.8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade 

competente. 

11.9 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 

capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica 

e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 

 

12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 

 

12.1 - A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente pelo 

sistema de pregão eletrônico. 



 
 

  

12.1.1. A proposta somente não será atualizada automaticamente quando houver mais de um item 

dentro do lote, cabendo ao fornecedor a atualização dos valores de sua proposta no prazo máximo 

de 02 (duas) horas, ou, em outro prazo informado pelo Pregoeiro. 

12.2–Deverá, contudo o licitante vencedor, encaminhar por e-mail licitar@riovermelho.mg.gov.br. 

a indicação do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 

(vinte e quatro horas);  

 

13 - DO RECURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.  

13.3 - Havendo quem se manifeste, caberá o Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

13.3.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso.  

13.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também 

importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da 

licitação à LICITANTE VENCEDORA.  

13.4 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 

em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais LICITANTES, desde 

logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 

correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

13.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.1 – O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o 

prazo de no mínimo (30) trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e 

por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 



 
 

  

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato doPregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

 

15.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e 

seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a: 

15.1.1 -E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/detentora manter durante o 

período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e 

operacional, para executar os contatos oficiais com o CONTRATANTE, para realização de 

contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos. 

 

15.1.2 - Entregar, pelo preço contratado, os objetos deste Edital, segundo as necessidades e 

requisições do setor de compras.  

15.1.3 – entregar os itens de acordo com a ordem de fornecimento, obedecendo rigorosamente os 

prazos e as condições estabelecidas neste Edital.  

15.1.4 - Responsabilizar-se integralmente pela entrega dos itens, nos termos da legislação vigente 

e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for 

o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as 

normas legais vigentes.  

15.1.5 – Entregar o item deste instrumento nas especificações e condições exigidas de pelo preço 

contratado, segundo as requisições da Unidade Requisitante.  

15.1.6 - Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do objeto 

que não atenda ao especificado.  

15.1.7 – Entregar o item no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo 

impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.  

15.1.8 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia do bem, reservando ao responsável 

pelo recebimento o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.  



 
 

  

15.1.9 - Se o item que for entregue em desacordo com o especificado no Projeto Básico ou na 

proposta da empresa vencedora será rejeitado totalmente.  

15.1.10 - Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, quando for o caso, qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias.  

15.1.11 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes dos 

objetos, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.  

15.1.12 - Assumir inteira responsabilidade quanto à entrega dos itens.  

15.1.13 - Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato, não podendo, em 

nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pela entrega dos produtos a terceiros, sem o 

expresso consentimento do CONTRATANTE.  

15.1.14 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, 

securitários e outros advindos da execução do fornecimento, de forma a eximir a CONTRATANTE 

de quaisquer ônus e responsabilidades.  

15.1.15 - Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua 

culpa ou dolo, a causar a Prefeitura ou a terceiros, durante a execução do contrato, inclusive por 

atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da 

CONTRATANTE, podendo este, para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as 

seguintes providências:  

a) dedução de créditos da licitante vencedora;  

b) medida judicial apropriada, a critério da PREFEITURA.  

15.1.16 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi 

declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar a Ata de 

Registro de Preços ou instrumento equivalente, conforme minuta anexa, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob pena de decair do direito à 

contratação. 



 
 

  

16.1.1 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura da Ata de 

Registro de Preços ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 

observada a ordem de classificação para celebrar a ARP. 

16.2 – A ARP celebrada poderá ser rescindida a qualquer momento, nos termos dos art. 77 a 79 da 

Lei n° 8.666/93 e suas sucessivas alterações posteriores, sem direito a qualquer indenização. 

 

17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

17.1.1 - Requisitar, por meio do Departamento de Compras, por meio da respectiva requisição de 

fornecimento, que atestará o recebimento dos produtos.  

17.1.2 - Conferir, embora a licitante vencedora seja a única e exclusiva responsável pelo 

fornecimento nas condições especificadas.  

17.1.3 - Proporcionar condições à licitante vencedora para que possa efetuar a entrega dentro das 

normas estabelecidas.  

17.1.4 - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento.  

17.1.5 - Solicitar a substituição dos bem que não apresente condições de ser utilizado, mediante 

comunicação a ser feita pelo setor de compras/responsável da fiscalização.  

17.1.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 

vencedora.  

17.1.7 - Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência.  

17.1.8 –Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências editalícias.  

17.1.9 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente bancária, 

mediante a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente discriminada e 

acompanhada do correspondente atestado de fiscalização, emitido pelo Departamento Compras, 

por meio do fiscalizador designado. 

 

18 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

18.1 - A entrega do item e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo 

CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, que acompanhará a 

entrega do produto, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para 

entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito de 

quaisquer reclamações ou solicitações havidas. 



 
 

  

18.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o 

CONTRATANTE e terá as seguintes atribuições: 

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências 

necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes; 

b) Receber os produtos, verificando a sua conformidade com as especificações 

estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca 

(se for o caso), etc.;  

c) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega 

dos itens; 

d) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) 

fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas; 

e) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização de análise; 

f) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s); 

g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita 

compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado; 

h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas; 

i) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de 

condições previstas neste instrumento; 

j) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao 

fiel cumprimento do disposto neste instrumento; 

k) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora; 

l) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de 

multa(s), quando essa discordar do CONTRATANTE; 

m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de 

qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados 

com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgado necessários. 

 

19. DO PAGAMENTO 

 

19.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º 

(trigésimo) dia corridos, à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota 

Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, 



 
 

  

juntamente com as comprovações de regularidade junto a Fazenda Federal, FGTS e Justiça do 

Trabalho. 

19.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao 

responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota 

Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

19.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia corridos, previsto no caput, só iniciar-se-á após a 

aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Vermelho/MG e 

cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas. 

19.1.3 - Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal 

correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio 

Vermelho/MG, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o 

número da Ordem de Compra. 

19.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que o mesmo 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus 

ao Município de Rio Vermelho/MG. 

19.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores 

para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

19.3 – O Município de Rio Vermelho/MG poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou 

suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais 

das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento 

complementar ou acréscimo, conforme enunciado: 

a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do 

Município de Rio Vermelho. 

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 

CONTRATADA atenda à cláusula infringida. 

c) A CONTRATADA retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por 

prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Vermelho/MG. 

d) Débito da CONTRATADA para com o Município de Rio Vermelho/MG quer proveniente da 

execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos. 



 
 

  

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas 

e obrigações estabelecidas neste instrumento. 

19.4 - Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no 

pagamento por culpa do Município de Rio Vermelho/MG, os valores devidos serão acrescidos de 

encargos financeiros de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, do mês anterior ao do pagamento “pro 

rata tempore”, ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para o atraso. 

19.5 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações: 

 

13.01.02.20.606.0035.3073.44905200. FICHA 910  

 

NOTA 1: O encaminhamento da nota fiscal para pagamento poderá ser feito através do envio 

dos documentos para o e-mail:licitar@riovermelho.mg.gov.br. 

 

20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

proponente/adjudicatário que:  

20.1.1. Não assinar o termo de contrato/ata de registro de preços ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;  

20.1.2. Apresentar documentação falsa;  

20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

20.1.5. Não mantiver a proposta;  

20.1.6. Cometer fraude fiscal;  

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;  

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os proponentes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  

20.3. O proponente/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  



 
 

  

20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação;  

20.3.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante;  

20.3.3. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até dois anos;  

20.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de1993.  

20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.  

21 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93 e alterações.   

 

22 – DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

22.1. O valor pactuado poderá se revisto mediante solicitação da contratada, com vistas a 

restabelecer a equação econômico-financeira do contrato/ata de registro de preços, na forma do 

inc. II, da alínea “d”, do art. 65, da Lei nº. 8.666/93.  

22.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência 

do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como da 

demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato/Ata de Registro de Preços.  

 

23 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



 
 

  

23.1 – Homologada a licitação o adjudicatário receberá autorização de fornecimento ou instrumento 

equivalente. 

23.2 – Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) bem(s), objeto do certame, de 

acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à ordem de 

classificação, para execução do serviço. 

23.3 - É facultado ao PREGOEIRO ou a AUTORIDADE COMPETENTE, 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. 

23.4 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes 

desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 

devidamente fundamentada. 

23.5 – Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro 

do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

23.6 – Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 

classificação nesta licitação. 

23.7 – Constituem motivos para rescisão do contrato/ata de registro de preços ou instrumento 

equivalente, todos aqueles listados pela Lei n° 8.666/93, no artigo 77 e 78. 

23.8 – A AUTORIDADE COMPETENTE poderá nas mesmas condições contratuais, realizar 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme estabelecido no §1º do artigo 65. 

23.9 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos 

documentos de habilitação apresentados na sessão. 

23.10 -A contratação dos itens requisitados para cada evento deverá ser precedida da requisição 

específica não ficando necessariamente obrigado o CONTRATANTE a contratar todos os itens 

constantes no contrato, devendo o mesmo ser fornecido de forma fracionada ao mesmo. 

23.11 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização 

expressa da Administração. 

23.12 - 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. 



 
 

  

23.13 - OPREGOEIRO, 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. 

23.14 – É vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do 

pregão. 

23.15 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente 

Licitação serão prestadas pelo PREGOEIRO de forma exclusiva pela plataforma de licitações 

Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). 

23.16 - Integram o Presente Edital: 

a)Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

23.17- Interessados poderão adquirir cópia do Edital somente via download do arquivo através do 

Portal Eletrônico http://www.licitardigital.com.br ou licitar@riovermelho.mg.gov.br. 

23.18 - O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 

anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação 

utilizado, submete-a a aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem 

como representa o conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos legais e 

regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer 

pormenor. 

23.19 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as 

disposições do primeiro. 

23.20 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

23.21 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer 

época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares 

que se fizerem necessários, a fim de completar a instrução do processo, conforme faculta o art. 43, 

§ 3º da Lei Federal nº 8.666/93.  

23.22 - É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante 

a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções 

legais e administrativas previstas no art. 93, da Lei Federal nº 8.666/93. 



 
 

  

23.23 - ACONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de 

interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o 

prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou 

desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade 

financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou 

ressarcimento de qualquer natureza. 

23.24 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.25 – O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato. 

23.26. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de 

Licitações, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 17h ou pelo telefone: (3334361361 e e-mail: 

licitar@riovermelho.mg.gov.br. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal 

Eletrônico http://www.licitardigital.com.br. 

 

 

Rio Vermelho/MG, 21 de Outubro de 2022. 

 

 

Rogério Vieira Campos Leal 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO I 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1089/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 
TIPO: MENOR PREÇO 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO E LEGALIDADE 
 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS 

NATALINAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL, 

EM DECORRÊNCIA DAS FESTIVIDADES NATALINAS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG. 

1.2. No preenchimento da Proposta, o valor unitário e total deve constar apenas com duas casas 

decimais após a vírgula.  

1.3. Para efeito de julgamento dos preços no Pregão Eletrônico, o critério deverá ser “MENOR 

PREÇO POR ITEM”, conforme definido na Tabela abaixo: 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

01 1 Panetone Tradicional. Caixa decorada 400 gramas. Marca igual 
ou superior a Di Fiori;  
1 Suco Pronto para beber saber Uva. Caixa de 500ml. Marca igual 
ou superior a Da Fruta;  
1 Farofa temperada de natal. Pacote 250 gramas. Marca igual ou 
superior a Gabi;  
1 Azeitona verde importada safra 2021. SC 80 gramas. Marca igual 
ou superior a Palistinha/Rivoli;  
1 Macarrão parafuso com vegetais tricolori. Pacote 200 gramas. 
Marca igual ou superior a Renata;  
1 Maionese tradicional. SC 192 gramas; 
1 Bala mastigável de frutas sortidas. Pacote 70 gramas. Marca 
igual ou superior a Dori;  
1 Bacon Kids. Pacote 30 gramas. Marca igual ou superior a Mega 
Chips;  
1 Refresco (sabores). Pacote 25 gramas. Marca igual ou superior a 
Apti;  
1 Biscoito recheado (sabores). Pacote 125 gramas. Marca igual ou 
superior a Visconti.  
1 Bala de Goma. Pacote 70 gramas. Marca igual ou superior a 
Dori;  
1 Arroz com lentilha 200 gramas. Marca igual ou superior a Carrijo.  
1 Protect bag; (protetor da caixa)  
1 Caixa decorada com motivos natalinos. Tamanho, P; Tipo de 

CESTA 600 



 
 

  

cartão: Duplex; Micro ondulado: Especial; Gramatura g/m²: 
225g/M²; Colagem lateral; cores: 4x0 

 
Obs.: 1: As cestas deverão ser entregues prontas, contendo uma unidade de cada produto 

conforme especificado na planilha acima, acondicionados na caixa decorada com motivos 

natalinos”. e posteriormente colocados na “protect bag”.  

Obs.: 2: Quando do fornecimento da proposta, a empresa deverá apresentar a marca de cada 

produto, sob pena de desclassificação.  

Obs.: 3: As especificações acima são “mínimas”, sendo que fica reservado ao licitante o direito de 

apresentar proposta com especificações similares ou superiores. 

 

2. CLÁUSULA REFERÊNCIA  

2. O item em que constar no seu conteúdo referência a alguma marca, fica consignado que não é 

violação ao princípio da isonomia, mas sim mera simbologia, podendo o licitante apresentar 

proposta cotando um item de forma similar, superior ou equivalente. 

 

3 - DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA  

3.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os itens conforme especificado e condições 

constantes nesse Termo de Referência. 

3.2. A entrega deverá ser efetuada em até 5 (cinco) dias úteis mediante apresentação da Ordem de 

Fornecimento expedida pelo setor de compras devidamente atestada pelo responsável.  

3.3. A entrega efetuar-se-á em horário comercial Secretaria Municipal de Administração, junto ao 

responsável pelo recebimento.  

3.4. As entregas dos itens deverão preceder de horário previamente agendado com a Secretaria 

Municipal de Administrativo através do telefone 33-34361361. 

3.5. Prazo máximo de entrega dos itens é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento 

da nota de empenho, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho.  

3.6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura. 3.7. 

O produto entregue que apresentar qualquer imperfeição ou estar em desacordo com o solicitado 

deverá ser substituído no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da comunicação feita pelo 

setor requisitante. 

 

4- DA GARANTIA  



 
 

  

4.1. De acordo com a descrição de cada objeto sendo que o produto deverá ser entregue com no 

mínimo 90 dias do prazo de validade.  

4.2. Durante o prazo de validade dos produtos, os que apresentarem vícios, defeitos ou 

incorreções, deverão ser reparados e corrigidos, sem ônus para Prefeitura Municipal de Rio 

Vermelho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.  

4.3. O produto cotado deverá obedecer aos parâmetros de produção de acordo com a legislação 

vigente para alimentos e específica para o produto.  

4.4. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras), ser de boa qualidade e atender eficazmente 

à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do 

Consumidor.  

4.5. Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se enquadrar 

nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata rescisão da ata/contrato.  

4.6. O não cumprimento da obrigação ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei 8.666/93. 

4.7. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que 

se encontram presentes os requisitos do artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento 

do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada.  

 

5 – JUSTIFICATIVA  

5.1. A referida aquisição de cestas natalinas se dará para que sejam destinadas a distribuição para 

os servidores públicos Municipal, em decorrência das festividades natalinas em atendimento a 

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho/MG. 

 

6 - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA  

6.1. Fornecer o item cotado conforme previsto neste Termo de Referência, obedecendo 

rigorosamente às especificações e condições estipuladas no Termo de Referência e na proposta 

comercial.  

6.2. Fornecer os produtos novos, os manuais do proprietário, de manutenção e de garantia. 6.3. 

Prestar serviço de assistência gratuita, reparar e corrigir, os produtos que apresentar (em) vícios, 

defeitos ou incorreções, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis.  

6.4. Efetuar as trocas dos produtos por novos, de qualidade igual ou superior aos realizados na 

primeira entrega.  



 
 

  

6.5. Substituir os produtos que apresentar defeitos, devidamente comprovados pela frequência com 

que as ocorrências técnicas corretivas.  

6.6. A DETENTORA reconhece como de sua responsabilidade:  

I - Responsabilizar-se-á pela execução do objeto especificado no presente Termo de Referência.  

II - Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de 

sua contratação necessária à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à 

legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes da entrega dos itens constantes no Termo de 

Referência.  

III - Os pagamentos querem sejam Federais, Estaduais ou Municipais, de todos os tributos 

incidentes sobre este instrumento ou decorrentes da execução do objeto, bem como decorrentes 

da legislação trabalhista e providenciaria, a qualquer empregado ou preposto seu, inclusive os seus 

próprios, sob pena de retenção do pagamento. 

IV - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 

materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, ao contratante ou 

a terceiros.  

V - Manter durante toda a vigência da ata de registro de preços, as condições de habilitação que 

garantiram a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública e 

Trabalhista.  

VI - O fornecimento do objeto em estrita conformidade às especificações técnicas descritas em 

proposta e folder/catálogo apresentados, bem como o prazo para entrega dos itens será de no 

máximo 5 (cinco) dias úteis após o recebimento pela empresa contratada da Ordem de 

Fornecimento/Empenho.  

VII - Manter, durante a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

respectiva licitação. 

 

7 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

7.1. Poderão participar do Processo as pessoas jurídicas que:  

7.2. Atendam a todas as exigências deste Termo de Referência e do Edital;  

7.3. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.  

7.4. As empresas que desejarem participar do Processo deverão no dia, hora e local estabelecido 

no edital, proceder ao credenciamento, entregar o Pregoeiro os envelopes separados e lacrados, 

respectivamente, a "PROPOSTA" e “DOCUMENTAÇÃO” contendo na parte externa o nº do edital, 



 
 

  

nome da empresa, local, data e hora da realização do certame. Declarada a abertura da sessão 

pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes.  

7.5. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso 

de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem 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 pelo Município de Rio 

Vermelho/MG.  

7.6. As demais informações quanto à fase de credenciamento, proposta e habilitação estão 

expressas no Edital. 

 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Será designado servidor da Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura para 

promover o acompanhamento da entrega dos itens, com fins de conferir no que for necessário às 

condições previstas neste Termo.  

8.2. Rejeitar os produtos que não atenda aos requisitos constantes das especificações do Termo 

de Referência.  

8.3. Efetuar o pagamento até o 15º (décimo) dia útil seguinte ao do recebimento definitivo, com 

atesto da nota fiscal de cada fornecimento, que deverá ser feito pelo Setor de Administração.  

8.4. Aplicar as penalidades, quando cabível.  

 

9 - DO PAGAMENTO/ALTERAÇÕES 

9.1. O pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, em moeda corrente 

(transferência, depósito bancário), até o dia 30º (trigésimo) dia útil do mês subsequente ao da 

entrega dos itens, mediante apresentação da nota fiscal ratificada pela Secretaria responsável.  

9.2. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.  

9.3. As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com as normas 

específicas e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio ou alea 

extraordinária.  

9.4. A Detentora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 

preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.  

 



 
 

  

10 - DO ACOMPANHAMENTO/CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO (EXECUÇÃO DO OBJETO) 

10.1 - O Município designará representante (s) técnico (s) da Secretaria Municipal de 

Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que acompanhará e fiscalizará a forma de 

fornecimento, a qualidade dos produtos fornecidos e as Notas Fiscais expedidas pela 

CONTRATADA, podendo solicitar esclarecimentos e determinar o que for necessário à 

regularização das faltas ou irregularidades observadas.  

10.2 - A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade do 

Contratado, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou, inexistindo em qualquer circunstância, a 

corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da 

Lei nº 8.666/93.  

10.3 - O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os itens fornecidos, se 

considerados em desacordo com os termos do presente Termo de Referência.  

 

11 - DEMAIS INFORMAÇÕES  

11.1 - Demais informações estão inseridas no Edital, e diretamente na sala da CPL situada no 

horário e endereço já informados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ANEXOII 
PROCESSOLICITATÓRIO N.109/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 
TIPO:MENOR PREÇO 

MINUTADEATADEREGISTRODE PREÇO 
 
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO/MG, pessoa jurídica portadora do CNPJ n.º 

xxxxxxxxxxxx, Inscrição Estadual Isenta, com sede e administração Rua xxxxxxxxxxxx, nº xx, 

região central do município, doravante denominadosimplesmente MUNICÍPIO, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal xxxxxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade brasileira, estado civil 

casado, portador do CPF nº xxxxxxxxxxx e da Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxxxxx, 

residente e domiciliado no MunicípiodeRio Vermelho/MG. 

CONTRATADA:xxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n.ºxxxxxx, com 

sede e administração na Rua xxxxxxx nº xxx bairro xxxxxx, município dexxxxxx, neste ato 

representada pelo sócio xxxxxx, nacionalidade xxxxx, estado civilxxxxx, profissãoxxxxx, portador 

do CPF n.º xxxxxx e da Carteira de Identidade n.ºxxxxx,residenteedomiciliadonaRua xxxxxxnº 

xxx,bairro xxxxx,município xxxxxx. 

 

Pela presente Ata de Registro de Preços entre as partes acima qualificadas, é firmada 

eajustada, a contratação dos produtos/materiais enunciados no PREGÃO ELETRÔNICO 

nºxx/2022, modo de disputa: ABERTO, participação: TODAS AS EMPRESAS, critério 

dejulgamento: MENOR PREÇO, com autorização constante do Processo Administrativo n° 

xx/2022,homologadoem de de2022,medianteodispostonaLein° 

8.666/93ealteraçõesposteriores,emconformidadecomascláusulasqueseguem: 

 

CLÁUSULAPRIMEIRA–DADOCUMENTAÇÃO 

1.1 - Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independente 

detranscrição,oEdital do 

PregãoEletrôniconºxx/2022,seusanexos,apropostadaCONTRATADAdatadaem de

 de2022,etodososdemaisdocumentosreferentesaoobj

etocontratual,quenãocontrariemodispostonesteinstrumento. 

 

CLÁUSULASEGUNDA–DOOBJETO 



 
 

  

2.1.-Constituioobjetodopresenteinstrumentoo REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DAS FESTIVIDADES NATALINAS EM ATENDIMENTO A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG.conformequantidadeseespecificações indicadas 

na CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento e no Pregão Eletrôniconº.xx/2022. 

2.1 - A prestação dos serviços/entrega de objeto, deve ocorrer em estrita conformidadecom o 

Anexo DO OBJETO do edital e demais anexos que fazem parte integrante 

desteinstrumento,independentedetranscrição. 

PARÁGRAFOÚNICO: Toda  equalqueralteraçãonosprodutos oracontratadossomente poderá 

ser efetivada mediante prévia e expressa autorização por escrito do Município de Rio 

Vermelho/MG. 

 

CLÁUSULATERCEIRA– DOPREÇOREGISTRADO 

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o 

fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor unitário 

abaixo discriminado, com validade pelo prazo de um ano: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNID. V. UNIT. V. TOTAL 

01       

02       

 

3.2 -Nopreçocontratadoestãoincluídostodasequaisquerdespesasdiretasouindiretas que 

venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de 

transporte,materiais,instalação,perdas,mãodeobra,equipamento,encargostributários,trabalhistas

eprevidenciários,alémdosnecessárioseindispensáveisàcompletaexecuçãodos serviços. 

3.3 A entrega será fracionada, sem limites mínimos, e ocorrerá na Prefeitura Municipal de 

Rio Vermelho/MG e nas suas secretarias. 

 

CLÁUSULAQUARTA–DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão 

porcontadorecurso indicadonaordemde compra. 

 

CLÁUSULAQUINTA–DOPRAZOE DASCONDIÇÕESDEENTREGADOOBJETO 



 
 

  

1.1. Prazodeentregadoobjetolicitado,contadosapartirdoprimeirodiaútilsubsequenteàdatadere

cebimentodaOrdem deCompra:05(cinco)diasúteis. 

1.2. A entrega dos produtos deverá ser feita na sede do município no 

localespecificadanaNAF–NotadeAutorizaçãodeFornecimento,deacordocomarequisiçãoda 

secretariarequisitante. 

1.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou emparte, quando emdesacordo comas 

especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, acustado 

contratado,semprejuízo da aplicaçãodas penalidades. 

1.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

dacontratadapelos prejuízosresultantesdaincorretaexecuçãodoobjeto. 

1.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, 

semqualquerônusadicionalparaoMunicípiodeRio 

Vermelho/MG,contadosapartirdoseurecebimentodefinitivo. 

 

CLÁUSULASEXTA–DAVIGÊNCIADAATADE REGISTRODE PREÇOS 

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze)meses, 

incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Leinº 8.666,de21de 

junho 1993. 

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços serádefinida nos 

instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº8.666,de1993. 

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 

assinadodentrodoprazo devalidade daatade registro depreços. 

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente 

seráconhecidopeloMunicípiodeRio 

Vermelho/MGcasoomesmosejadevidamentefundamentadoeentreguenoSetordeLicitação,antes

deexpiraro prazoinicialmenteestabelecido. 

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das 

especificaçõesestabelecidasseráresponsávelpelaimediatasubstituiçãoouregularizaçãodoserviço/

objetorejeitadoeotempodespendidopoderásercomputadoparaaplicaçãodaspenalidades previstas 

nesteinstrumento. 

 

CLÁUSULASÉTIMA–DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA 

7.1. Alémdasobrigaçõeslegais,regulamentaresedasdemaisconstantesdesteinstrumentoeseus



 
 

  

anexos, obriga-se,ainda,a empresa vencedoraa: 

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/detentora manterdurante o 

período de vigência do contrato/ata de registro de preços, e-mail institucional,oficial,atualizado, 

vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de Rio Vermelho/MG, 

para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios 

etodosdemaisatosadministrativos. 

7.2. AssinaraAtadeRegistrodePreçosnoprazoestabelecidonoitemDAS 

CONDIÇÕESPARAASSINATURADAATADE REGISTRODEPREÇOS. 

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com 

aemissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto a Prefeitura Municipal e 

suas secretarias doMunicípiodeRio Vermelho/MG. 

7.3.1. Carregaredisponibilizaro(s)produto(s)no(s)local(is)indicado(s)tambémconstituem 

obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com forçadetrabalho própria 

eas suasexpensas. 

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de 

suaconformidadecomasespecificaçõesdoPregãoedaproposta. 

§ 2º- O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somenteseráconhecido pelo 

Município de Rio Vermelho/MG, caso o mesmo seja devidamente fundamentadoe entregue no 

Setor de Licitações do Município de Rio Vermelho/MG, antes de expirar o 

prazocontratualinicialmenteestabelecido. 

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, 

defeitosouincorreções, resultantesdaentrega. 

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles 

queatendamsatisfatoriamenteosfinsaosquaissedestinam,apresentandoótimorendimento,durabilid

ade epraticidade. 

7.5. Arcar com todos os ônus necessários àcompleta entrega,considerando-

secomotaladisponibilização,noslocaisindicadospeloMunicípioRio 

Vermelho/MG,conformequantitativosdosprodutosadjudicados,taiscomotransporte,encargossociai

s,tributoseoutrasincidências,se ocorrerem. 

7.6. Substituir, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, os produtos que, no ato daentrega, 

estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e emdesacordo 

comascondiçõesnecessáriasestabelecidas nesteinstrumento. 

7.7. Substituir,ainda,poroutrodequalidade,todoprodutocom defeitodefabricação. 



 
 

  

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-lade 

acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendoque o 

transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta 

dofornecedor,bemcomopeloqueo método deembalagemdeveráser 

adequadoàproteçãoefetivadetodamercadoriacontrachoqueseintempériesduranteotransporte. 

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 

ouemparte,oobjetodesteinstrumento,emqueseverificaremvícios,defeitosouincorreções, 

resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de 05 (cinco)dias consecutivos, 

salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por usoindevido, sendo que o tempo 

extra despendido poderá ser computado para aplicaçãodaspenalidades previstas 

nesteinstrumento. 

7.10. Cumprirrigorosamentecomo dispostonoEditaledemaisanexos. 

7.11. Manter durante a execução desta ata de registro de preços todas as condições de 

habilitação equalificaçãoexigidas na licitação. 

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custose 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de 

seusempregadoseprepostos,obrigando-seoutrossimporquaisquerresponsabilidadesdecorrentes 

de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas porforçada 

Lei,ligadasaocumprimento do presenteInstrumento. 

7.13. Responderpordanosmateriaisoufísicos,causadosporseusempregados,diretamente 

aoMunicípiodeRio Vermelhoouaterceiros,decorrentedesuaculpaoudolo. 

7.14. EmtudoagirsegundoasdiretrizesdaAdministração. 

 

CLÁUSULAOITAVA–DASOBRIGAÇÕES DOCONTRATANTE 

8.1. Oregimejurídicodestacontrataçãoconfereaocontratanteasprerrogativasdoart. 58da Lei 

n°8.666/93. 

8.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do art. 66 da Lei n° 

8.666/93,as especificadas no Edital. 

8.3. Acompanhar,fiscalizareavaliarosserviçosdoobjetodesteContrato/Ataderegistrode preço; 

8.4. Emitirasordensdeserviçosàempresavencedora,deacordocomasnecessidades,respeitand

oos prazos paraatendimentos; 

8.5. Prestarasinformaçõeseosesclarecimentosquevenhamasersolicitadospelolicitante 

vencedor; 



 
 

  

8.6. EfetuaropagamentonaformaajustadanoEditalenoInstrumentoContratual; 

8.7. Cumprircom as demaisobrigaçõesconstantesnoEditaleoutrasprevistasnoContrato/ata de 

registro depreço. 

 

CLÁUSULANONA–DAFISCALIZAÇÃO 

9.1 -A entrega do produtoeo cumprimentododispostonesteinstrumentoserãofiscalizados pelo 

Município deRio Vermelho/MG, por intermédiodaSecretariaMunicipal deAdministração, que 

acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo 

comodeterminado,controlandoosprazosestabelecidosparaentregadomesmoeapresentação de 

fatura, notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquerreclamaçõesou 

solicitaçõeshavidas. 

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará 

oMunicípiodeRio Vermelho/MG e teráas seguintesatribuições: 

a) Definiroobjetodestalicitação,caracterizadoporespecificaçõesereferênciasnecessáriasao 

perfeito entendimentopelos licitantes. 

b) Receberoproduto,verificandoasuaconformidadecomasespecificaçõesestabelecidas e da 

proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade,marca (seforo caso),etc. 

c) Assegurar à CONTRATADA acesso as suas dependências, por ocasião da 

entregadamercadoria. 

d) AgiredecidiremnomedoMunicípioinclusive,pararejeitara(s)mercadoria(s)fornecida(s)emdes

acordocomas especificações exigidas. 

e) ComunicaroficialmenteàCONTRATADAquantoàrejeiçãodo(s)produto(s). 

f) CertificaraNotaFiscalcorrespondentesomenteapósaverificaçãodaperfeitacompatibilidadeent

reo(s)produto(s)entregue(s)ao quefoi solicitado. 

g) Exigirda CONTRATADAocumprimento rigorosodasobrigaçõesassumidas. 

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela CONTRATADA, 

decondiçõesprevistas nesteinstrumento. 

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à CONTRATADA, no tocante 

aofielcumprimentododispostonesteinstrumento. 

j) Solicitaraaplicação,nostermosdesteinstrumento,demulta(s)àCONTRATADA. 

k) Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento 

demulta(s),quando essadiscordar doMunicípio. 



 
 

  

l) NoexercíciodesuasatribuiçõesficaasseguradoàFISCALIZAÇÃO,semrestriçõesdequalquernat

ureza,odireitodeacessoatodososelementosdeinformaçõesrelacionadoscomoobjetodesteinstrume

nto,pelomesmojulgadosnecessários. 

 

CLÁUSULADÉCIMA–DOPAGAMENTO 

10.1 -Opagamentopelaefetivaentregadoobjetodesteinstrumentoseráefetuadoatéo 30º 

(trigésimo) dia, à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante 

apresentaçãodaNotaFiscalcorrespondente,comaaceitaçãoeatestodoresponsávelpelorecebiment

o do mesmo, juntamente com as comprovaçõesde regularidade junto 

aFazendaFederal,FazendaEstadual,FazendaMunicipal,FGTSeJustiçadoTrabalho. 

10.1.1 -ANotaFiscalcorrespondentedeveráserentreguepelaCONTRATADAdiretamente ao 

responsável pela fiscalização que somente atestará a realização 

dosserviçoseliberaráaNotaFiscalparapagamentoquandocumpridas,pelaCONTRATADA,todas as 

condiçõespactuadas. 

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após 

aaceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município e cumprimento pelaempresade 

todasas condições pactuadas. 

 

10.1.3 - Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na NotaFiscal 

correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Municípioinformando o 

número de sua conta correntee agência Bancária, bem como o númerodaOrdemdeCompra. 

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação 

dadespesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente 

atéqueomesmoprovidencieasmedidassaneadoras.Nestahipótese,oprazoparapagamentoiniciar-

se-áapósaregularizaçãodasituaçãooureapresentaçãododocumentofiscal, 

nãoacarretandoquaisquer ônusaoMunicípio. 

10.2 -AcritériodaAdministraçãopoderãoserdescontadosdospagamentosdevidos,os valores 

para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras 

deresponsabilidadedaCONTRATADA. 

10.3 – O Município de Rio Vermelho/MG poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço 

ousuas parcelas de qualquer fatura apresentada pelaCONTRATADA caso verificadasuma ou 

mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito 

aqualquerreajustamentocomplementarouacréscimo,conformeenunciado: 



 
 

  

a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo 

órgãofiscalizadordoMunicípio deRio Vermelho/MG. 

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retidoaté 

queaCONTRATADAatendaàcláusula infringida. 

c) ACONTRATADAretardeindevidamenteo fornecimento dos produtosouparalise os 

mesmosporprazoquevenhaaprejudicarasatividadesdoMunicípio deRio Vermelho/MG. 

d) Débito da CONTRATADA para com o Município quer proveniente da execução 

desteinstrumento,quer de obrigações deoutros contratos. 

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as 

demaiscláusulase obrigaçõesestabelecidas neste instrumento. 

10.4 - Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de 

eventualatrasonopagamentoporculpadoMunicípioosvaloresdevidosserãoacrescidosde encargos 

financeiros de acordo com o índice de variação doIPCA do mês anterior aodo pagamento “pro 

rata tempore”, ou por outro índice que venha lhe substituir, 

desdequeaCONTRATADAnãotenhaconcorridodealgumaformaparaoatraso. 

 

CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES 

11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA– DAAMPLIAÇÃO EDAREDUÇÃO 

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro 

dePreços,inclusiveoacréscimodeque tratao§1ºdoart.65daLeinº 8.666, de1993. 

 

CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA– DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS 

13.1 -

OdescumprimentototalouparcialdasobrigaçõesassumidaspelaCONTRATADAounãoveracidaded

asinformaçõesprestadas,poderáacarretar,resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-

lhe garantida a prévia defesa, nasseguintessanções: 

a) Advertência pelo atraso de até 05 (cinco) dias corridos e sem prejuízo para o Municípiona 

entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial,intermediárioou 

de substituição/reposição. 



 
 

  

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de 

atrasosuperiora05(cinco)diascorridosouemsituaçõesqueacarretemprejuízoaAdministração, na 

entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, aindaqueinicial, intermediário 

oudesubstituição/reposição. 

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso 

deexecuçãoimperfeitado objeto. 

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se 

deixardeentregaramercadoria/prestaroserviço/executaraobra,noprazodeterminado,aindaque 

inicial,intermediário oudesubstituição/reposição. 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

oMunicípio por prazo não superior a 2(dois)anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Públicaenquantoperduraremosmotivosdeterminantesdapuniçãoouatéquesejapromovidaareabilita

çãoperanteaprópriaautoridadequeaplicouapenalidade,queseráconcedidasemprequeocontratador

essarciraAdministraçãopelosprejuízosresultanteseapósdecorridooprazodasançãoaplicadanoincis

o“e”,quandoocorridoaseguintesituação: 

f.1) Quandofraudar,emprejuízodaFazendaPública,licitaçãoinstauradaparaaquisiçãodebensou

mercadorias,prestaçãodeserviçosoucontratodeladecorrente: 

I -Entregandoumamercadoriaporoutra; 

II -Alterandosubstância,qualidadeouquantidadedamercadoriafornecida. 

f.2) Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em 

licitaçãoeimpedimentode contratar comaAdministração. 

 

f.3) Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao Município seja pelanão 

assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela execução imperfeita, 

ouainda,poroutrassituações concretasque ensejarem asanção. 

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim 

exemplificativas,podendooutrasocorrências ser analisadas eter aplicaçãopor analogia 

edeacordocoma Lei nº8.666/93e aLei 10.520/02; 

13.3 -

Assançõesaquiprevistassãoindependentesentresi,podendoseraplicadasisoladasoucumulativame

nte,semprejuízodeoutrasmedidascabíveis. 



 
 

  

 

CLÁUSULADÉCIMAQUARTA–DOCANCELAMENTO DOREGISTRO 

14.1 -Ofornecedorteráseuregistrocanceladoquando: 

14.1.1 -DescumprirascondiçõesdaatadeRegistrodePreços; 

14.1.2 -

Nãoretirararespectivanotadeempenhoouinstrumentoequivalente,noprazoestabelecidopela 

Administração,semjustificativa aceitável; 

14.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornarsuperior 

àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interessepúblico. 

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditórioe a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do ÓrgãoGerenciador. 

§2º-

OfornecedorpoderásolicitarocancelamentodoseuRegistrodePreçonaocorrênciadefatosupervenie

ntequevenhacomprometeraperfeitaexecuçãocontratual,decorrentesdecasofortuitooudeforçamaio

rdevidamente comprovados. 

 

CLÁUSULADÉCIMAQUINTA– DALEGISLAÇÃOAPLICÁVELEDOSCASOSOMISSOS 

15.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regidapela Lei 

nº 10.520/02, de 28 de julho de 2002 com aplicação subsidiária da Lei Federalnº 8.666/93, de 21 

de junho de 1993, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípiosdateoria geral doscontratos 

easdisposiçõesdedireitoprivado. 

15.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações,recorrendo-

seàanalogia,aos costumese aos princípiosgerais dodireito. 

 

CLÁUSULADÉCIMASEXTA–DOFORO 

16.1 -FicaeleitooforodacidadedeRio Vermelho/MGparadirimirasquestõesdecorrentes deste 

instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualqueroutropormais 

privilegiadoqueseja. 

16.2 - Por estarem justas e contratadas, as partes contratantes, assinam o 

presenteinstrumento contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza 

seusjurídicosefeitos. 

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 2022. 



 
 

  

 

_____________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL DO  

CONTRATANTE 

______________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL DA  

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª  CPF:  

 

2ª 

  

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ANEXOIII 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 109/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 

TIPO:MENOR PREÇO 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAOU EMPRESADE PEQUENO PORTE 

 

 

Ilmo.Sr. 

(autoridade a quem se dirige) 

 

(Nomedaempresa),comsede(endereçocompleto),inscritanoCNPJsobonºDECLARAà Prefeitura 

municipal de Rio Vermelho/ MG, para fins de fins de participação no Pregão Eletrônico 

nº019/2022,quecumpreplenamenteosrequisitosparaclassificaçãocomomicroempresaouempresadep

equenoporte(MEouEPP),nostermosdaLeiComplementarnº147/2014,estandoaptaagozardosbenefíci

osprevistosnoscapítulosVe VI da referida Lei. 

 

 

 , de 2022. 

 

 

 

 

Representante legal(com carimbo da empresa) 

 

 

 

 

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

 



 
 

  

ANEXOIV 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º109/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 

TIPO:MENOR PREÇO 

DECLARAÇÃOTRABALHISTA 

 

 

...............................................,inscrito no CNPJ nº .............................por intermédio de seu 

representante legal o (a)Sr.(a) ............................. portador(a)da Carteira de Identidade nº e do 

CPF nº 

..............................,DECLARA,parafinsdodispostonoincisoVdoart.27daLei8.666,de21dejunhode 

1993, acrescidos pela Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999, que não 

empregamenordedezoitoanosemtrabalhosnoturnos,perigososouinsalubreenãoempregamenordede

zesseisanos. 

 

Ressalva:empregamenor,apartirdequatorzeanos,nacondiçãodeaprendiz() 

 

 

 , de 2022. 

 

 

 

 

 

Representante legal(com carimbo da empresa 

 

 

 

OBS.: ESTEDOCUMENTODEVERÁSERREDIGIDOEMPAPELTIMBRADODALICITANTE 

 

 

 



 
 

  

 

ANEXOV 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 109/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 

TIPO:MENOR PREÇO 

DECLARAÇÃODECUMPRIMENTODOSREQUISITOSDEHABILITAÇÃO 

 

 

 

A licitante proponente XXXXXXXXX, pessoa jurídica portadora do CNPJ nº 

..............................................,com sede e administração na Rua nº– Bairro Centro – Município 

de,por seu representante legal abaixo assinado,Sr.______________,nacionalidade 

brasileira,estado civil, portador da Cédula de Identidade nº xxxxxxxxxxxxx e do CPF 

nºxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos autos do processo licitatório nº 0xx/2022, instaurado na Modalidade 

Pregão Eletrônico nº 0x/2022, em cumprimento ao art. 4º, inciso VII 

daLeiFederalnº10.520,de2002,DECLARA ao Município de Rio Vermelho/MG-,que cumpre 

plenamente os requisitos necessários à habilitação no certame em referência 

 

Atenciosamente, 

 

 

 , de 2022. 

 

 

 

 

Representante legal (com carimbo da empresa) 

 

 

 

OBS.: ESTEDOCUMENTODEVERÁSERREDIGIDOEMPAPELTIMBRADODALICITANTE 



 

 
 

  

ANEXOVI 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0109/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 

TIPO:MENOR PREÇO 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

.....................................,......de .............................. de2022. 

A 

PREFEITURA MUNICIPALDE RIO VERMELHO/MG 

DEPARTAMENTO DELICITAÇÕES E COMPRAS 

ATT.:PREGOEIRO 

A..................................................com sede na .................CNPJ nº................................INSCRIÇÃO 

ESTADUAL Nº............................ vem apresentar sua proposta para o objeto licitado nos termos 

do Edital do Processo Licitatório nº___/2022 do Pregão Eletrônico nº /2022. 

Declara estar de acordo com os termos do processo supracitado. 

 

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

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

1 –Propomos, para fornecimento dos itens  licitados(),o preço total de R$ 

___________________,conforme planilha em anexo. 

2 – A validade desta proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

 

Atenciosamente,  

 , de 2022. 

 

 

Representante legal (com carimbo da empresa) 

 

 

OBS.: ESTEDOCUMENTODEVERÁSERREDIGIDOEMPAPEL TIMBRADODALICITANTE 
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