
 

 

Com as mudanças aplicadas pelo Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019,salientamos a 
necessidade de anexar à plataforma da Licitar Digital(www.licitardigital.com.br) a 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NOATODE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, 
juntos, antes da data ehoráriodaaberturada sessãopública. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
 
REGIDOPELALEIN°10.520/2002,LEICOMPLEMENTARnº123/06, PELO DECRETOFEDERALNº 
10.024/2019, eSUBSIDIARIAMENTEPELALEINº8.666/93ESUASALTERAÇÕESPOSTERIORES. 

 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERMELHO/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.” 
 
INTERESSADO:SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO 
DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS:  26 de janeiro de 2023 
 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ATÉ AS 08:0 HORAS DE 26/01/2023 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:00 HORAS DO DIA 26/01/2023 
 
REFERÊNCIADE TEMPO: Horário de Brasília. 
 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL– 
www.licitardigital.com.br 

 
PORTARIA N° 097/2022 de 16 de maio de 2022: ROGÉRIO VIIERA CAMPOS LEAL -
PregoeiroOficial. 

 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
MODO DE DISPUTA:ABERTO 

 
ESCLARECIMENTOS: 
Diretamentepelaplataformadelicitações–www.licitardigital.com.br>editalPE 
001/2023>esclarecimentos. 
Telefones:33-34361361 
Horário de funcionamento:08h00min.às11h00minede13h00minàs17h00. 
 
 



 

 

 
 

1 –PREÂMBULO  

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO -MG, por intermédio da Pregoeiro 
Municipal, realizará a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, 
emsessãopúblicaaserrealizadanaPlataformadeLicitaçõesLicitarDigital(www.licitardigital.com.b
r)aqual,conformeespecificadonoANEXOIdesteedital. 
 
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Sr. Rogerio Vieira Campos Leal, Pregoeirooficial, 
designado pela Portaria N° 097/2022, e pela Equipe de 
Apoio,anexadoaosautosdoprocedimentoeregidopelasLeisnº10.520de17deJulhode2002,LeiComple
mentar n° 123/06 e, subsidiariamente, pela LeiFederal n.° 8.666/93 com suas sucessivas 
alterações posteriores e Decreto Federal nº10.024/2019, demais normas pertinentes e pelas 
condições estabelecidas pelo presenteEdital. 
1.3 - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos 
gratuitamentenaPlataformadeLicitaçõesLicitarDigital,atravésdoendereçoeletrônicowww.licitardigital.
com.bre também no prédio sede da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho,emdias 
ehoráriosdeexpediente, pelo e-mail licitar@riovermelho.mg.gov.br. 
1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais 
comoerrata,adendo,suspensãoourevogação,deveráserconsultadapelospretensoslicitantesnoendere
çoeletrônicowww.licitardigital.com.br ou através do 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 consequentementedesconhecendooteor 
dos Avisospublicados. 

 

2- OBJETO  
2.1. Constitui objeto da presente licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERMELHO/MG, 
conformeespecificaçõesconstantesnosanexos desteedital. 
2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pelo Setor de Compras 
vinculado a Secretaria Municipal de Educação.  
2.3. Integrantes do processo:  
2.3.1 Órgão Gerenciador: Município de Rio Vermelho.  
2.3.2 Fornecedor/Detentora da Ata de Registro de Preços: Empresa fornecedora do item de 
consumo, de acordo com as especificações e condições estipuladas no Edital do Pregão 
Presencial. 
 
3 -CONDIÇÕESDEPARTICIPAÇÃO  
3.1 – Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente constituídas e quecomprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seusAnexos. 
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3.2 – Nãopoderãoparticipardopresente certameaempresa: 
3.2.1 – Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com 
oMunicípio,duranteo prazo dasançãoaplicada; 
3.2.2 –EmpresadeclaradainidôneaparalicitaroucontratarcomaAdministraçãoPública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sejapromovida sua reabilitação; 
3.2.3 – Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo 
dasançãoaplicada; 

3.2.4 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto noart.72, §8º, 
V,daLein.º9.605/1998; 
3.2.5 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da 
Lein.º8.429/1992; 
3.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei 
n.º8.666/1993; 
3.2.6.1 -Entende-sepor“participaçãoindireta”aquealudeoart.9ºdaLein.º8.666/1993 a participação 
no certame de empresa em que uma das pessoas listadas nomencionado dispositivo legal figure 
como sócia, pouco importando o seu conhecimentotécnicoacercadoobjetoda licitaçãooumesmoa 
atuaçãonoprocesso licitatório. 
3.2.7 –SociedadeestrangeiranãoautorizadaafuncionarnoPaís; 
3.2.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com 
oobjetodestePregão; 
3.2.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação 
judicial,recuperaçãoextrajudicial,falência,concordata,fusão,cisãoou incorporação; 
3.2.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidasaquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizemrecursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado quenãoagemrepresentando 
interesseeconômico emcomum; 
3.2.11 -Consórciodeempresa,qualquerquesejasuaformadeconstituição. 
3.3 – Os licitantes deverão estar previamente cadastrados na plataforma de licitações, 
oqualpoderá ser realizadoemwww.licitardigital.com.br. 
3.4 - A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante 
que,pelodescumprimento,se sujeitaàspenalidades cabíveis. 
 
4. DAIMPUGNAÇÃODOATOCONVOCATÓRIO  
4.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão,qualquerpessoapoderásolicitaresclarecimentos,providênciasouimpugnaroAtoConvocatóriod
estePregão,devendoprotocolizaropedidodiretamentepelositewww.licitardigital.com.br, no local 
específico dentro do processo licitatório em análise. 

4.1.1  - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação 
no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 
4.1.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
4.1.3 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame.  
4.1.4 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será 



 

 

designadanovadata para arealizaçãodo Certame. 
4.1.5 - 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. 
4.1.6 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de 
participar do Certame. 

4.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, 
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na 
forma do edital. 
4.2.1  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

4.2.2  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração. 

 

5 – DOCREDENCIAMENTONOSISTEMAE DAEFETIVAPARTICIPAÇÃO  
5.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 
internet,mediantecondiçõesdesegurança(criptografiaeautenticação)emtodasassuasfases. 
5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do PregãoEletrônico 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal 
(intransferíveis),obtidasatravésdosítiodaPlataformadeLicitaçõesdaLicitarDigital(www.licitardigital.co
m.br). 
5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu usoem 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo aoMunicípio de 
Rio Vermelho, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, 
aresponsabilidadeporeventuaisdanosdecorrentesdousoindevidodoacesso. 

5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal juntoao sistemaeletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção decapacidadetécnicaparaa 
realizaçãodastransaçõesinerentesaopregãoeletrônico. 
5.5 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da 
senhapessoaldocredenciadoesubsequenteencaminhamentodapropostadepreçosedocumentos de 
habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observandodataehorário limite 
estabelecido. 
5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimentoàsexigências dehabilitaçãoprevistas nesteEdital. 
5.7 -COMOCONDIÇÃOPARAPARTICIPAÇÃONOPREGÃO,ALICITANTEASSINALARÁ “SIM” 
OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO,RELATIVOÀS 
SEGUINTESDECLARAÇÕES: 

 
* Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital eseus 
anexos, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos noedital e que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para a 
minhahabilitação,cientedaobrigatoriedadededeclararocorrênciasposterior. 

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



 

 

emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ouinsalubre e não 
emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a 
partirdos14(quatorze)anos,nacondiçãodeaprendiz,nostermosdoincisoXXXIII,do art.7º,da 
Constituição Federal/88. 

 
* Declaroqueapropostaapresentadaparaessalicitaçãoestáemconformidadecomasexigê
nciasdoinstrumentoconvocatórioemeresponsabilizopelaveracidadeeautenticidadedosdo
cumentosapresentados. 

 
* Declaroquenãopossuo,emminhacadeiaprodutiva,empregadosexecutandotrabalhodeg
radanteouforçado,observandoodispostonosincisosIIIe IVdoart.1ºenoinciso IIIdoart.5ºda 
Constituição Federal/88. 

 
* Declaroquenãoincorronascondiçõesimpeditivasdoart.9ºdalei8666/93. 

 
5.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará olicitanteàs 
sançõesprevistas emleienesteEdital. 

 

6 –DAAPRESENTAÇÃODAPROPOSTAEDOS DOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO 
6.1 -Oslicitantesencaminharão,exclusivamentepormeiodosistema,concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta coma descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos paraabertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa deenviodessadocumentação. 
6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
nesteEdital,ocorrerá pormeio dechave deacessoesenhaintransferíveis. 
6.3 -AsMicroempresaseEmpresasdePequenoPortedeverãoencaminharadocumentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal etrabalhista,nos termosdoart. 
43, §1ºda LCnº123,de2006 

6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
asessãopúblicadoPregão, ficandoresponsávelpeloônus decorrentedaperdadenegócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou desuadesconexão. 
6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 
apropostaeosdocumentosdehabilitaçãoanteriormente inseridosno sistema; 
6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre aspropostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentosdenegociaçãoejulgamentodaproposta. 
6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhorclassificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeirp e para 
acessopúblicoapósoencerramentodoenvio de lances. 
6.8 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários 
àconfirmaçãodaquelesexigidosnoeditalejáapresentados,sehouver,serãoencaminhadospelolicitante
melhorclassificadoapósoencerramentodoenviodelances no prazo definido pelo Pregoeiro, de no 
mínimo 02 (duas) horas, sob pena deinabilitação,podendo ser prorrogado. 
6.9 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitosmediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida emrelaçãoà 



 

 

integridadedo documento digital. 
6.9.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópiaautenticada 
exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data dasolicitaçãodo Pregoeiro, via 
sistema. 
6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome damatriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial,excetoaquelesdocumentosque,pelapróprianatureza,comprovadamente,forememitidossomente
emnome damatriz. 
6.11 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser 
entreguesacompanhadosdatraduçãoparalínguaportuguesa,efetuadaporTradutorJuramentado, ou 
de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivosconsuladosouembaixadas. 
6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, ao Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para acontinuidadedamesma. 
6.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por nãoapresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 
oestabelecidonesteEdital. 

 

7 – DOPREENCHIMENTODAPROPOSTA  
7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistemaeletrônico,dos 
seguintes campos: 

7.1.1 -Valor unitárioetotaldolotee seusitens; 
7.1.2 -Marcadosprodutosofertados. 
7.1.3 -Descriçãodetalhadadoobjeto,contendoasinformaçõessimilaresàespecificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo,prazode garantia etc. 
 

7.2 TodasasespecificaçõesdoobjetocontidasnapropostavinculamàContratada. 
7.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargosprevidenciários,trabalhistas,tributários,comerciaisequaisqueroutrosqueincidamdireta ou 
indiretamentenofornecimentodosbens ou serviços. 
7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão deexclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualqueralteraçãosob 
alegaçãodeerro,omissãoouqualquer outropretexto. 
7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da datadesua 
apresentação. 
7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 
deregênciadecontrataçõespúblicas,quandoparticiparemdelicitaçõespúblicas. 
7.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e oconstante na 
plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo doEdital. 
7.8 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados nosistema 
juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e 
suaausênciaensejaráemdesclassificação. 

 

8 –DOSDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO  

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



 

 

A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA 
DASESSÃOPÚBLICA,aseguirinformada: 

8.1 -DAHABILITAÇÃO JURÍDICA 
8.1.1 -registrocomercialnocasodefirmaindividual; 
8.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) emvigor, 
devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em setratando de 
sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhadosdedocumentos 
quecomprovemaeleiçãodeseus administradores; 
8.1.3 - comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis,acompanhadodeprovadacomposiçãodadiretoriaemexercício; 
8.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
emfuncionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedidopeloórgão 
competente, quandoaatividadeassim oexigir. 
 
8.2 -DAREGULARIDADEFISCALETRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão 
doCNPJ,quetambémserviráparafinsdecomprovaçãodoenquadramentocomoMicroempresasouEmpr
esas de Pequeno Porte; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e àdívida 
Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional deSeguridadeSocial–
INSS,atravésdecertidãoexpedidaconjuntamentepelaSecretaria da Receita Federal do Brasil – RFB 
e pela Procuradoria-Geral da FazendaNacional–PGFN, conformePortarias MF358e443/2014; 
c) Provade regularidade fiscalparacomaFazendaPúblicaEstadual; 
d) Provadeinscriçãonocadastrodecontribuintesestadual,CartãodeInscriçãoEstadual,(sehouver); 
e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ousededo 
licitante,ououtraequivalente, naformadaLei; 
f) Prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(CRF - FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociaisinstituídospor Lei; 
g) ProvadeinexistênciadedébitosinadimplidosperanteaJustiçadoTrabalho,mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, nocaso de estarem os débitos 
garantidos por penhora suficiente ou com a 
exigibilidadesuspensa,seráaceitaaCertidãoPositivadeDébitosTrabalhistas,quetenhaosmesmosefeito
s daCNDT; 
 
8.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
8.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata válida emitida pelo Poder Judiciário da sede da 
licitante ou órgão equivalente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da 
sessão. 
 
8.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
8.4.1 Apresentação de atestado (s) ou declaração (ões) de capacidade técnica em nome da 
empresa licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprove(m) 
a aptidão para o desempenho de atividade pertinente ou similar, que seja compatível com o objeto 
licitado, conforme descrições constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I desse edital. 

 



 

 

9–
DAABERTURADASESSÃO,CLASSIFICAÇÃODASPROPOSTASEFORMULAÇÃODE 

Nota01-Averificaçãopeloórgãoouentidadepromotoradocertamenossítioseletrônicos oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal deprova,parafins de habilitação. 
 
Nota 02 - As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento,ter-se-
ãocomoválidaspor 90(noventa) diasapartirdadatadesuaemissão. 

 

9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistemaeletrônico,na data,horárioelocal indicadosnesteEdital. 

9.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logoaquelasquenãoestejamemconformidadecomosrequisitosestabelecidosnesteEdital, que 
contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificaçõestécnicasexigidas no Termo 
de Referência 

9.3 Tambémserádesclassificadaapropostaqueidentifiqueolicitante. 
9.4 -
Adesclassificaçãoserásemprefundamentadaeregistradanosistema,comacompanhamentoemtempor
eal por todososparticipantes. 
9.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
emsentidocontrário, levado aefeitonafasedeaceitação. 
9.6 -Osistemaordenaráautomaticamenteaspropostasclassificadas,sendoquesomenteestas 
participarãodafasede lances. 
9.7 -
Iniciadaaetapacompetitiva,oslicitantesdeverãoencaminharlancesexclusivamentepormeiodosistemae
letrônico,sendoimediatamenteinformadosdoseurecebimento edovalorconsignado no registro. 
9.8 -Olancedeveráserofertadodeacordocomotipodelicitaçãoindicadanopreâmbulo. 
9.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
paraaberturadasessão eas regras estabelecidasno Edital. 
9.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual dedesconto 
superioraoúltimopor eleofertado eregistrado pelosistema. 
9.11 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto emrelação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhorofertadeverá 
serdeR$0,01(Umcentavo). 
9.12 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 
disputa“aberto”,emqueoslicitantesapresentarãolancespúblicosesucessivos,comprorrogações. 
9.13 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 
isso,seráprorrogadaautomaticamentepelosistemaquandohouverlanceofertadonosúltimosdoisminuto
sdo períododeduraçãoda sessãopública. 

9.14 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, seráde dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesseperíodode 
prorrogação, inclusiveno casodelances intermediários. 
9.15 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessãopúblicaencerrar-se-áautomaticamente. 



 

 

9.15.1 -Não serãoaceitosdoisoumaislancesdemesmovalor 

9.16 -Encerradaafasecompetitivasemquehajaaprorrogaçãoautomáticapelosistema,poderáo 
Pregoeiro,assessoradopelaequipedeapoio,justificadamente,admitiroreiníciodasessãopúblicadelanc
es,emproldaconsecuçãodomelhorpreço. 

9.17 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anterioresdeverão 
ser desconsideradospelo Pregoeiro. 

9.18 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
queforrecebido eregistrado primeiro. 
9.19 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
temporeal,dovalor domenorlance registrado,vedadaa identificaçãodo licitante. 
9.20 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
doPregão,osistemaeletrônicopoderápermaneceracessívelaoslicitantesparaarecepçãodos lances. 
9.21 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeiro persistir por temposuperior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 
apósdecorridasvinteequatrohorasdacomunicaçãodofatopela Pregoeiroaosparticipantes,no 
sítioeletrônicoutilizado para divulgação. 
9.22 -Casoolicitantenãoapresentelances,concorrerácomovalordesuaproposta. 
9.23 -
Emrelaçãoaitensnãoexclusivosparaparticipaçãodemicroempresaseempresasdepequenoporte,umav
ezencerradaaetapadelances,osistemaidentificaráasmicroempresaseempresasdepequenoporteparti
cipantes,procedendoà 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 
44e45daLC nº123,de2006. 
9.24 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas 
depequenoportequeseencontraremna 
faixadeaté5%(cincoporcento)acimadamelhorpropostaoumelhorlanceserãoconsideradasempatadasc
om aprimeiracolocada. 
9.25 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminharuma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeiracolocada, no prazo de 3 
(três) minutos controlados pelo sistema, contados após acomunicaçãoautomática paratanto. 
9.26 -
Casoamicroempresaouaempresadepequenoportemelhorclassificadadesistaounãosemanifestenopra
zoestabelecido,serãoconvocadasasdemaislicitantes microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem naqueleintervalode5% (cincoporcento), na ordemdeclassificação, parao 
exercíciodomesmodireito,noprazo estabelecidonosubitemanterior. 
9.27 -
Nocasodeequivalênciadosvaloresapresentadospelasmicroempresaseempresasdepequenoporteque
seencontremnosintervalosestabelecidosnossubitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela queprimeiropoderá apresentarmelhor oferta. 
9.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 
declassificação,demaneiraquesópoderáhaverempateentrepropostasiguais(nãoseguidas de lances), 
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto efechado. 
9.29 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempateserá aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência,sucessivamente,aosbens 



 

 

eserviços: 
9.29.1 -produzidosnopaís; 
9.29.2 -produzidosouprestadosporempresasbrasileiras; 
9.29.3 -
produzidosouprestadosporempresasqueinvistamempesquisaenodesenvolvimentode 
tecnologiano País; 
9.29.4 - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimentode 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou parareabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidadeprevistasna legislação. 
 

9.30 -Persistindooempate,apropostavencedoraserásorteadapelosistemaeletrônicodentreas 
propostas empatadas. 
9.31 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deveráencaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentadoomelhorpreço,paraquesejaobtidamelhorproposta,vedadaanegociaçãoemcondições 
diferentes das previstas nesteEdital. 
9.32 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhadapelosdemais 
licitantes. 
9.33 – Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de 
disputaautomaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. 
Noentanto quando se tratar de mais de um item por lote o Pregoeiro solicitará ao licitantemelhor 
classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie, através do sistema, 
apropostaadequadaaoúltimolanceofertadoapósanegociaçãorealizada,acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários àconfirmaçãodaquelesexigidosneste 
Editalejá apresentados. 
9.34 -Apósanegociaçãodopreço,o Pregoeiroiniciaráafasedeaceitaçãoejulgamentodaproposta. 

 

10 –DAACEITABILIDADE DAPROPOSTAVENCEDORA 
10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificadaem 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 
emrelaçãoaomáximoestipuladoparacontratação nesteEdital eem seus anexos. 
10.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na suaproposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 
NormativaRFBn.971,de2009,emrazãododispostonoart.184,incisoV,sobpenadedesclassificação. 
10.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço 
finalsuperioraopreçomáximofixado,ouqueapresentarpreçomanifestamenteinexequível. 
10.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 
aexequibilidadeealegalidadedas 
propostas,devendoapresentarasprovasouosindíciosquefundamentamasuspeita. 
10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realizaçãode 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somentepoderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatrohorasde antecedência, 
eaocorrência seráregistrada emata; 

10.6 -O Pregoeiropoderáconvocarolicitanteparaenviardocumentodigitalcomplementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas)horas,sobpena de não 



 

 

aceitaçãodaproposta. 
10.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escritae 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
10.8 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se osque 
contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, 
tipo,fabricanteeprocedência,alémdeoutrasinformaçõespertinentes,aexemplodecatálogos, 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 pelosistemaeletrônico, sobpena 
denãoaceitação daproposta. 
10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará 
apropostaoulancesubsequente,e,assimsucessivamente,naordemdeclassificação. 
10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicarána 
desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente seráaceitase 
atenderaos requisitosparatodosos itensquecompõemo lote. 
10.10 -Havendonecessidade,o pregoeirosuspenderáasessão,informandono“chat”anova 
dataehoráriopara asuacontinuidade. 
10.11 - O pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contrapropostaaolicitantequeapresentouolancemaisvantajoso,comofimdenegociaraobtençãode 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas nesteEdital. 
10.12 - Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar 
àsubsequente,poderánegociar comolicitanteparaque sejaobtidopreçomelhor. 
10.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhadapelosdemais 
licitantes pelo “chat”. 

 
11 –DOSCRITÉRIOSDEJULGAMENTO 
11.1 - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados o valormáximo 
aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, 
parâmetrosmínimosdedesempenhoequalidadeedemaiscondiçõesdefinidasnesteEdital. 
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, quandofor o caso, após 
negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance demenorvalor/ mais vantajoso. 
11.3 - Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se olicitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro poderá examinar a propostasubsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condiçõeshabilitatórias 
doproponente, na ordem declassificação, ordenada esucessivamente,até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitantedeclaradovencedor 
11.4 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, 
prevalecerãoestesúltimose,entrepreços unitáriose totais, os primeiros. 
11.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital 
oudalegislaçãoemvigor. 
11.6 -Serãorejeitadasaspropostasque: 
11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) 
quepermita(m)aperfeitaidentificaçãodomateriallicitado; 
11.6.2 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante 
comopresenteEdital,ouseja,manifestamenteinexequíveis,pordecisãodo pregoeiro. 



 

 

11.7 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre 
apropostademenorpreço evalorestimado paraaaquisiçãodobem. 

11.7.1 -Dasessão,osistemageraráatacircunstanciada,naqualestarãoregistradostodos 
osatos doprocedimento eas ocorrênciasrelevantes. 
11.8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante 
serádeclaradovencedor,sendohomologadooprocedimentoeadjudicadooobjetodalicitaçãopela 
autoridade competente. 
11.9 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo 
relacionadocomacapacidadejurídica,regularidadefiscal,qualificaçãoeconômico-
financeira,qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou 
somenteconhecidosapósojulgamento. 

 

12 -DO ENCAMINHAMENTO DAPROPOSTAFINANCEIRA(PROPOSTAFINAL) 
12.1 - A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedorserá automaticamenteatualizada pelo 
sistema eletrônico sempre que houver apenas 1 item por lote. Quandohouver mais de um item por 
lote o licitante declarado vencedor deverá atualizar suaproposta inicial inserida no sistema, no 
prazo definido pelo pregoeiro, de no mínimo 02(duas)horasacontarda solicitação no sistema 
eletrônicoedeveráconter: 

12.1.1 – Os valores atualizados da proposta conforme o menor preço apurado nafasede 
lancese ou negociação; 
 

12.2 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escritae 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro. 
12.3 – Se faz necessário a especificação clara e detalhada do objeto licitado oferecido,vedada a 
propositura de alternativas, ficando os licitantes limitados às especificaçõesdeste edital, 
observando a ordem numérica disposta e indicando a marca, sendo queestadeveráser 
obrigatoriamenteespecificada, podendoser ofertada mais deumamarcamantendo preço único. 

b1)Identificaçãocompletadaempresaedoprocessolicitatório, 
b2)PreçoUNITÁRIOeTOTALdoitem,expressoemreais,comnomáximoduascasasapósavírgula
,fixoeirreajustável,compreendendo,alémdolucro,encargos sociais, todas
 e quaisquer despesas de responsabilidade
 daproponente que, direta ou indiretamente, decorram da entrega do objeto 
licitado. 
b3)Oprazodevalidadedapropostaéde60(sessenta)diasacontardadatadesuaapresentação. 

12.4 - Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ouseja, se da 
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, comexceção dos documentos 
que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresaseja vencedora de algum lote, o 
contrato será celebrado com a sede que apresentou adocumentação. 
12.5 -Apropostafinaldeveráserdocumentadanosautoseserálevadaemconsideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção àContratada,sefor ocaso. 
12.6 -Todasasespecificaçõesdoobjetocontidasnaproposta,taiscomomarca,modelo,tipo,fabricante 
eprocedência, vinculam aContratada. 
12.7 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
unitárioemalgarismos eo valor global emalgarismosepor extenso. 
12.7.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerãoos 



 

 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressosporextenso, 
prevalecerãoestes últimos. 

12.8 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desteEdital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza ojulgamentoamais 
deumresultado, sobpena dedesclassificação. 
12.9 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendoconsideradaaquelaquenãocorrespondaàsespecificaçõesalicontidasouqueestabeleça vínculo 
àpropostadeoutrolicitante. 
 

13 -DO RECURSO 

13.1–O 
pregoeirodeclararáovencedore,depoisdedecorridaafasederegularizaçãofiscaldemicroempresa,empr
esadepequenoporteousociedadecooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo (30) 
trinta minutos, paraque qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 
é,indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, emcampopróprio 
do sistema. 

 
13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, nomomento da 
sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o 
pregoeiroautorizadaaadjudicaroobjetoàLICITANTEVENCEDORA. 
13.3 -Havendo quem se manifeste, caberá o Pregoeiro verificar a tempestividade e aexistência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não orecurso,fundamentadamente. 
13.3.1 - Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenasverificaráas 
condiçõesdeadmissibilidadedorecurso. 
13.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do 
sistema,tambémimportaráadecadênciadodireitoderecursoe,viadeconsequência,aadjudicaçãodoobje
toda licitação àLICITANTEVENCEDORA. 
13.4 -A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razõesdo recurso, 
em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demaisLICITANTES, desde 
logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema,em igual prazo, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente, sendo-
lhesasseguradavistaimediatadoselementosindispensáveisàdefesadosseusinteresses. 
13.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveisdeaproveitamento. 

 

14 –DAADJUDICAÇÃOEHOMOLOGAÇÃO 
14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, apósaregular decisão dos 
recursos apresentados. 
14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridadecompetentehomologará oprocedimentolicitatório. 

 

15 –DASCONDIÇÕESPARAASSINATURADAATADEREGISTRODE PREÇOS 
15.1 -Findooprocessolicitatório,aempresavencedoraseráconvocadaviasistemaeletrônicoee-



 

 

mailaassinaraAtadeRegistrodePreços,queobedeceráaomodeloanexo, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contados da convocação emitida pelo Setor, sobpenadedecairdodireitoàcontratação. 
 
15.2 -Osubitemacimadeveráser desconsideradocasosejaoutraadecisãodaautoridade competente 
que não a homologação do processo licitatório ou outra for suadecisão. 
15.3 - Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará 
aaplicaçãodassançõesestabelecidasnoitemsançõesadministrativasdesteinstrumento,reservando-
seoCONTRATANTE,odireitodeconvocaraslicitantesremanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmascondições propostas pela primeira classificada, inclusive 
quanto ao preço, ou revogar alicitação, independentemente das sanções previstas para a licitante 
vencedora nesteinstrumento. 

 

16 –DO PRAZO PARAVIGÊNCIADAATADE REGISTRO DEPREÇOS 
16.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a dozemeses, 
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do § 3º, do art. 15 da Leinº 8.666,de21de 
junho 1993. 
16.2 - 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. 
16.2.1 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinadodentrodoprazo de validade daata de registro depreços. 
16.2.2 - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente seráconhecido 
pelo CONTRATANTE caso o mesmo seja devidamente fundamentado 
eentreguenoSetordeLicitação,antesdeexpiraro prazo inicialmenteestabelecido. 
16.3 -
Seaempresavencedoradeixardeexecutarosserviçosdentrodasespecificaçõesestabelecidas,seráresp
onsávelpelaimediatasubstituiçãoouregularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá 
ser computado paraaplicaçãodaspenalidades previstas nesteinstrumento. 

 

17 -DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA 
17.1 -
Alémdasobrigaçõeslegais,regulamentaresedasdemaisconstantesdesteinstrumentoeseusanexos, 
obriga-se,ainda,a empresa vencedoraa: 
17.1.1 - E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manterdurante o 
período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional,oficial,atualizado, vigente e 
operacional, para executar os contatos oficiais com oCONTRATANTE, para realização de 
contratos, adendos, renovações, notificações,ofíciose todosdemaisatosadministrativos. 
17.1.2 -AssinaraAtadeRegistrodePreçosnoprazoestabelecidonoitemDAS 
CONDIÇÕES PARAASSINATURADAATADE REGISTRO DEPREÇOS. 
17.1.3 - Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente 
comaemissãodaordemdecompra,medianteagendamentopréviojuntoaoCONTRATANTE. 
17.1.3.1 - Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) tambémconstituem 
obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com forçadetrabalho própria eas 
suasexpensas. 
17.1.3.2 - O recebimento do produto será provisório para posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações do Pregão e da proposta. 



 

 

17.1.3.3 - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente seráconhecido 
pelo CONTRATANTE, caso o mesmo seja devidamente fundamentado 
eentreguenoSetordeLicitações,antesdeexpiraroprazocontratualinicialmenteestabelecido. 
17.1.4 - Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios,defeitosou 
incorreções, resultantesdaentrega. 
17.1.4.1 - Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais 
àquelesqueatendamsatisfatoriamenteos 
finsaosquaissedestinam,apresentandoótimorendimento,durabilidade epraticidade. 
17.1.5 - Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-secomo tal a 
disponibilização, no local indicado pelo Município de Rio Vermelho, 
conformequantitativosdosprodutosadjudicados,taiscomotransporte,encargossociais,tributoseoutrasi
ncidências,se ocorrerem. 
17.1.6 - Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, os produtos que, no ato daentrega, 
estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e 
emdesacordocomascondiçõesnecessárias 
estabelecidasnesteinstrumento.Exceto,quandopelanaturezadobem,origemdoprodutoelogísticadesu
aentrega,forimpossível substituir no prazo de 02 (dois) dias, podendo o CONTRATANTE 
concederprazomaior. 
17.1.7 -Substituir,ainda,poroutrodequalidade,todoprodutocomdefeitodefabricação. 
17.1.8 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de 
acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos,sendo que o 
transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta 
dofornecedor,bemcomopeloqueo método deembalagemdeveráser 
adequadoàproteçãoefetivadetodamercadoriacontrachoqueseintempériesduranteotransporte. 
17.1.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todoou em 
parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ouincorreções, resultantes 
da entrega do(s) produto(s), num prazo máximode 10 (dez)dias consecutivos, salvo quando o 
defeito for, comprovadamente, provocado por usoindevido, sendo que o tempo extra despendido 
poderá ser computado para aplicaçãodaspenalidades previstas nesteinstrumento. 
17.1.10 -Cumprirrigorosamentecom odisposto noEditaledemaisanexos. 
17.1.11 - Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação 
equalificaçãoexigidas na licitação. 
17.1.12 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas,custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer deseus empregados e 
prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidadesdecorrentes de ações judiciais 
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas porforçada Lei,ligadasao cumprimentodo 
presenteInstrumento. 
17.1.13 - Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus 
empregados,diretamenteaoCONTRATANTEouaterceiros,decorrentedesuaculpaoudolo. 
17.1.14 -EmtudoagirsegundoasdiretrizesdaAdministração. 

 

18 -DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

18.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cujaproposta foi 
declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail parafirmar/assinara Ata de 
Registro de Preçosouinstrumentoequivalente,conformeminutaANEXO(II),noprazo de 5 (cinco) dias 



 

 

úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável,sobpenadedecairdodireito 
àcontratação. 

18.1.1 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura 
docontratoourecuse-seaassiná-lo,serãoconvocadososlicitantesremanescentes,observadaa 
ordemdeclassificaçãoparacelebrar a Ata de Registro de Preços. 
18.2 - A Ata de Registro de Preços celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos 
termos dosArt. 77 a 79 da Lei 8.666/93 e suas sucessivas alterações posteriores, sem direito 
aqualquerindenização. 
 

18.3.DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE - 
CARONA 

18.3.1. Tratando-se de pedido realizado por órgão não participante que tenha aderido à ata de 
registro de preço, caberá ao fornecedor da ata de registro de preço, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pala aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos beneficiários. 

18.3.2. As aquisições ou contratações adicionais durante a vigência da ata de registro de preços, 
por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
3 (três) vezes os quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.                         

18.3.3.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, a 9 (nove) vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

18.3.4. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços deverá observar o regramento 
complementar para formalização do procedimento de Adesão conforme Art. 22 do Decreto 
Municipal N° 021/2014 (que regulamenta o SRP). 

 

19 –DASOBRIGAÇÕESDOCONTRATANTE 
19.1 -Oregimejurídicodestacontrataçãoconfereaodetentor da ata de registro de 
preçosasprerrogativasdoArt.58daLein° 8.666/93. 
19.2 -ConstituemobrigaçõesdoCONTRATANTE,alémdaconstantedoArt.66daLein.º8.666/93,as 
especificadasnoEdital. 
19.3 -Acompanhar,fiscalizareavaliaros fornecimentos; 
19.4 -Emitirasordensdeserviçosàempresavencedora,deacordocomasnecessidades,respeitandoos 
prazospara atendimentos; 
19.5 -Prestarasinformaçõeseosesclarecimentosquevenhamasersolicitadospelolicitante vencedor; 
19.6 -EfetuaropagamentonaformaajustadanesteEditalenoInstrumentoContratual; 
19.7 -CumprircomasdemaisobrigaçõesconstantesnoEditaleoutrasprevistasnoContrato. 



 

 

 

20 –DAFISCALIZAÇÃO 
20.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento 
serãofiscalizadospeloCONTRATANTE,porintermédioda(o)ServidordesignadopelaSecretaria de 
Educação, que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço,de acordo com o 
determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega 
domesmoeapresentaçãodefatura,notificandoàempresavencedoraarespeitodequaisquerreclamações 
ou solicitaçõeshavidas. 
20.2 -Resguardadaadisposiçãodosubitemprecedente,afiscalizaçãorepresentaráo 
CONTRATANTEeteráasseguintesatribuições: 

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e 
referênciasnecessáriasaoperfeito entendimentopelos licitantes; 
b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as 
especificaçõesestabelecidasedaproposta,principalmentequantoaomodeloofertado,quantidad
e,marca (sefor ocaso), etc; 
c) Assegurar àempresavencedoraacesso as suas dependências, por ocasiãodaentrega 
damercadoria; 
d) AgiredecidiremnomedoCONTRATANTE,inclusive,pararejeitara(s)mercadoria(s)fornecida
(s)emdesacordo com asespecificaçõesexigidas; 
e) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização deanálise; 
f) Comunicaroficialmenteàempresavencedoraquantoàrejeiçãodo(s)produto(s); 
g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da 
perfeitacompatibilidadeentreo(s)produto(s)entregue(s)aoquefoi solicitado; 
h) Exigirdaempresavencedoraocumprimentorigorosodasobrigaçõesassumidas; 

i) Sustaropagamentodefaturasnocasodeinobservância,pelaempresavencedora,de 
condiçõesprevistas nesteinstrumento; 
j) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, 
notocanteaofielcumprimentododispostonesteinstrumento; 
k) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresavencedora; 
l) Instruiro(s)recurso(s)daempresavencedoranotocanteaopedidodecancelamentodemulta(s)
, quandoessadiscordar doCONTRATANTE; 
m) Noexercíciodesuasatribuiçõesficaasseguradoàfiscalização,semrestrições de qualquer 
natureza, o direito de acesso a todos os elementos deinformações relacionados com o 
objeto deste instrumento, pelo mesmo julgadosnecessários. 

 

21. DOPAGAMENTO 
21.1 -Opagamentopelaefetivaentregadoobjetodesteinstrumentoseráefetuadoatéo 30º (trigésimo) 
dia, à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante 
apresentaçãodaNotaFiscalcorrespondente,comaaceitaçãoeatestodoresponsávelpelorecebimento 
do mesmo, juntamente com as comprovações de regularidade junto 
aFazendaFederal,FazendaEstadual,FazendaMunicipal,FGTSeJustiçadoTrabalho. 
21.1.1 -ANotaFiscalcorrespondentedeveráserentreguepelaCONTRATADAdiretamente ao 
responsável pela fiscalização que somente atestará a realização 
dosserviçoseliberaráaNotaFiscalparapagamentoquandocumpridas,pelaCONTRATADA,todas as 



 

 

condiçõespactuadas. 
21.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após 
aaceitaçãodosserviçosprestadospelafiscalizaçãodoMunicípiodeRio 
Vermelhoecumprimentopelaempresa detodasascondições pactuadas. 
21.1.3 - Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na NotaFiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do MunicípiodeRio 
Vermelho,informandoonúmerodesuacontacorrenteeagênciaBancária,bemcomoonúmerodaOrdemd
eCompra. 
21.1.4 - 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 deRio Vermelho. 
21.2 -A critérioda Administração poderão serdescontados dos pagamentosdevidos,os valores para 
cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras 
deresponsabilidadedaCONTRATADA. 
21.3 – O Município 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 órgãofiscalizadordo 
Município. 
b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retidoaté 
queaCONTRATADAatendaàcláusula infringida. 
c) ACONTRATADAretardeindevidamenteaexecuçãodoserviçoouparaliseosmesmospor 
prazoquevenha aprejudicar asatividades do Município. 

d) Débito da CONTRATADA para com o Município quer proveniente 
daexecuçãodesteinstrumento, querdeobrigaçõesdeoutroscontratos. 
e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demaiscláusulase 
obrigaçõesestabelecidasnesteinstrumento. 
21.4 - Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventualatraso no 
pagamento por culpa do Município de Rio Vermelho, os valores devidos serãoacrescidos de 
encargos financeiros de acordocom o índice de variação do IPCA FGVdo mês anterior ao do 
pagamento “pro rata tempore”, ou por outro índice que venha lhesubstituir, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para oatraso. 
21.5 -Adespesadecorrentedestalicitaçãocorreráporcontadasdotações previstas no orçamento de 

2023 e seguintes. 
 

22 -SANÇÕESADMINISTRATIVAS  
22.1 -
OdescumprimentototalouparcialdasobrigaçõesassumidaspelaCONTRATADAounãoveracidadedasi
nformaçõesprestadas,poderáacarretar,resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe 
garantida a prévia defesa, nasseguintessanções: 
a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Municípiode Rio 
Vermelho, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, aindaqueinicial, 



 

 

intermediário oudesubstituição/reposição. 
b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de 
atrasosuperiora10(dez)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, 
intermediáriooudesubstituição/reposição. 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
oMunicípiodeRio Vermelho,por prazonão superior a 2 (dois)anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públicaenquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ouaté que seja 
promovidaareabilitaçãoperanteaprópriaautoridadequeaplicouapenalidade,queseráconcedidasempre
queocontratadoressarciraAdministraçãopelosprejuízosresultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada no inciso “e”, quandoocorridoaseguintesituação: 
f.1) Quandofraudar,emprejuízodaFazendaPública,licitaçãoinstauradaparaaquisiçãodebensoumerc
adorias,prestaçãodeserviçosoucontratodeladecorrente: 
I -Entregandoumamercadoriaporoutra; 
II -Alterandosubstância,qualidadeouquantidadedamercadoriafornecida. 

f.2) Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração. 

f.3) QuandodaaçãoouomissãodecorreremgravesprejuízosaoMunicípiodeRio Vermelho, seja pela 
não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, 
pelaexecuçãoimperfeita,ouainda,poroutrassituaçõesconcretasqueensejaremasanção. 
22.2 - 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; 
22.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadasisoladasoucumulativamente, sem prejuízo deoutrasmedidas cabíveis. 
22.4 -EXTENSÃODASPENALIDADES 
22.4.1 -
AsançãodesuspensãodeparticiparemlicitaçãoecontratarcomoCONTRATANTEpoderásertambém,ap
licada,semprejuízodassançõespenaisecivis,aqueles que: 
22.4.1.1 -Retardaremaexecuçãodopregão; 
22.4.1.2 – Demonstrar emnão possuir idoneidade para contratar com a Administraçãoe; 
22.4.1.3 -Fizeremdeclaraçãofalsaoucometeremfraudefiscal. 

 

23 –DOCANCELAMENTODOREGISTRO 
23.1 -Ofornecedorteráseuregistrocanceladoquando: 
23.1.1 -DescumprirascondiçõesdaatadeRegistrodePreços; 
23.1.2 -Nãoretirararespectivanotadeempenhoouinstrumentoequivalente,noprazoestabelecidopela 
Administração,semjustificativa aceitável; 



 

 

23.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornarsuperior aqueles 
praticados no mercado e estiverem presentes razões de interessepúblico. 
23.1.3.1 -
OcancelamentodoRegistro,nashipótesesprevistas,asseguradosocontraditórioeaampladefesa,seráfo
rmalizadopordespachodaautoridadecompetentedoÓrgãoGerenciador. 
23.1.3.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço 
naocorrênciadefatosupervenientequevenhacomprometeraperfeitaexecuçãocontratual,decorrentesd
ecasofortuitooudeforçamaiordevidamente comprovados. 

 
 

24 -DISPOSIÇÕESGERAIS  

24.1 – Homologada a licitação o adjudicatário receberá autorização de fornecimento ou 
instrumento equivalente. 

24.2 – Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) bem(s), objeto docertame, de 
acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes,observadaà 
ordemdeclassificação,para execução doserviço. 
24.3 - É facultado oPREGOEIROou a AUTORIDADE COMPETENTE, em 
qualquerfasedojulgamentopromover diligênciadestinadaaesclarecer oucomplementar 
ainstruçãodoprocessoeaaferiçãodoofertado,bemcomosolicitaraórgãoscompetentesaelaboraçãodep
arecerestécnicosdestinadosafundamentarasdecisões. 
24.4 –Qualquer solicitaçãodeprorrogaçãodeprazopara execuçãodos 
serviços,decorrentesdestalicitação,somenteseráanalisadaseapresentadaantesdodecursodoprazo 
para tal edevidamentefundamentada. 
24.5 –Umavezconvocado,arecusainjustificadadoadjudicatárioemprestarosserviços, dentro do 
prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento 
totaldaobrigaçãoassumida,sujeitando-oàspenalidadeslegalmenteestabelecidas. 
24.6 – Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada aordem de 
classificaçãonesta licitação. 
24.7 – Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, 
todosaqueleslistados pelaLei 8.666/93,noartigo 77e78. 
24.8 – A AUTORIDADE COMPETENTE poderá nas mesmas condições contratuais,realizar 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialatualizadodo 
contrato,conformeestabelecido no§1ºdoartigo 65. 
24.9 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas 
comerciaiscomodosdocumentosdehabilitaçãoapresentados na sessão. 
24.10 - A contratação dos itens requisitados para cada evento deverá ser precedida 
darequisiçãoespecíficanãoficandonecessariamenteobrigadooCONTRATANTEacontratar todos os 
itens constantes no contrato, devendo o mesmo ser fornecido deformafracionada ao mesmo. 
24.11 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento 
semautorizaçãoexpressada Administração. 
24.12 - A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interessepúblico, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, emtodo ou em parte, por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
medianteparecerescritoedevidamentecomprovado. 
24.13 -O PREGOEIRO,nointeressedaAdministração,poderárelevaromissõespuramente formais 



 

 

observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariemalegislaçãovigenteenãocomprometamalisuradalicitação,sendopossívelapromoçãodedilig
ênciadestinadaaesclarecerouacomplementarainstruçãodoprocesso. 
24.14 – É vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela após aberta 
asessãodopregão. 
24.15 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre 
apresenteLicitaçãoserãoprestadaspelo pregoeirodeformaexclusivapelaplataformadelicitações 
Licitar Digital(www.licitardigital.com.br). 
24.16 -IntegramoPresenteEdital: 

a) AnexoI–TermodeReferência; 
b) AnexoII -Minuta daARP; 
c) AnexoIII –Modelo de Proposta 

 
27.17- Interessados poderão adquirir cópia do Edital somente via download do arquivoatravés do 
Portal Eletrônico http://www.licitardigital.com.brou e-
mail:licitar@riovermelho.mg.gov.br. 

27.18 - O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital eseus 
anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema 
eletrônicodelicitaçãoutilizado,submete-
aàaceitaçãoincondicionaldeseustermos,independentedetranscrição,bemcomorepresentaoconhecim
entodoobjetoemlicitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, não 
sendoaceitaalegaçãodedesconhecimentodequalquer pormenor. 
27.19 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos,prevalecerão 
asdisposições do primeiro. 
27.20 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-áo dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em diasdeexpediente na 
Administração. 
27.21 -Cadalicitanteéresponsávelpelafidelidadeelegitimidadedasinformaçõesedos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, 
ainda,emqualquerépocaouoportunidade,aapresentaçãodeoutrosdocumentosouinformaçõescomple
mentaresquesefizeremnecessários,afimdecompletarainstruçãodoprocesso,conformefacultaoArt.43,
§3ºdaLeiFederal nº8.666/93. 
27.22 -
Éproibidoaqualquerlicitantetentarimpedirocursonormaldoprocessolicitatóriomedianteautilizaçãodere
cursosoudemeiosmeramenteprotelatórios,sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas 
previstas no art. 93, da LeiFederalnº8.666/93. 
27.23 - O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação porrazões 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,desqualificarqualquerlicitanteoudesclassificarqualquerproposta,casotomeconhecimentodefat
oqueafeteacapacidadefinanceira,técnicaoucomercialdalicitante,semqueistogeredireitoàindenização
ouressarcimentodequalquernatureza. 
27.24 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor daampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interessedaAdministração,oprincípiodaisonomia,afinalidadeea segurançadacontratação. 
27.25 –OInstrumentoConvocatórioéparteintegrantedoContrato/ARP. 



 

 

27.26.InformaçõessobreoandamentodalicitaçãopoderãoserobtidasjuntoàComissão de Licitações, 
nos dias úteis, das8h às 11h e das 13h às 17h ou pelotelefone 33-34361361 e e-
mail:licitacaopmsmg@gmail.com.Ainda, 
poderãoseracompanhadasasfasesatravésdoPortalEletrônicohttp://www.licitardigital.com.br. 

 
Rio Vermelho/MG,13 de janeiro de 2023. 

 

_________________________ 

ROGÉRIO VIEIRA CAMPOS LEAL 
PREGOEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXOI 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º001/2023 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023 
TIPO:MENOR PREÇO 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. DO OBJETO  
 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERMELHO/MG. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 

A Contratação de Empresa para Fornecimento de gêneros alimentícios se torna necessário 

para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Esportes do município 

de Rio Vermelho, levando em consideração que é preciso manter a manutenção da merenda escolar 

destinada ao ensino municipal. A merenda é fornecida aos alunos com a preocupação de oferecer 

uma alimentação de qualidade de acordo com as necessidades nutricionais diárias adequadas. 

 
 
3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 

1. 
ABACAXI DE PRIMEIRA APRESENTANDO GRAU DE 
MATURAÇÃO QUE LHE PERMITE SUPORTAR 
MANIPULAÇÃO 

KG 1.250 

2. 
ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA. Abobora moranga de 
primeira apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação do transporte a conservação e 
condições para consumo.  

KG 2.000 

3. 
ALHO EM CABEÇA DE PRIMEIRA. Bulbo de tamanho 
grande, com dentes firmes e uniforme típico da variedade, 
com casca lisa, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, 
manchas, machucaduras ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparencia e qualidade: isentos de sujidade.  

KG 500 

4. AMENDOIM TIPO 1 SEM CASCA CLASSE MIUDO SEM 
GLUTEN EMBALAGEM TRANSPARENTE 500 G. Subclasse: 
vermelha referencia: anchieta ou similar.  

PCT 1.000 

5. ARROZ TIPO 1 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO PCT 5.000 



 

 

5 KG. Empacotado eletronicamente sem contato manua arroz 
tipo 1 (arroz branco).  

6. 
AVEIA EM FLOCOS, EMBALADA EM CX DE 1701G LIVRE 
DE TRANSGÊNICOS 

UN 300 

7. 
AÇUCAR CRISTAL, ORIGEM VEGETAL SACAROSE. 
Açuucar cristal, origem vegetal sacarose pct 05 kg 

UN 2.000 

8. BANANA DE PRIMEIRA APRESENTADO GRAU DE 
MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR 
MANIPULAÇÃO DO TRANSPORTE 

KG 1.000 

9. BATATA DE PRIMEIRA APRESENTANDO GRAU DE 
MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A 
MANITUPALAÇÃO DO TRANSPORTE 

KG 2.000 

10. BETERRABA DE PRIMEIRA APRESENTANDO GRAU DE 
MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A 
MANIPULAÇÃO DO TRANSPORTE 

KG 2.000 

11. BISCOITO SALGADO CX 02 KG CROCANTE INTEIRO, 
INGREDIENTES BAISCOS: FARINHA DE TRIGO, 
GORDURA VEGETAL 

UN 1.000 

12. 
BISCOITO TIPO MARIA CX 2 KG CONTENDO FARINHA DE 
TRIGO AMIDO DE MILHO AÇUCAR INVERTIDO GORDURA  

UN 1.000 

13. 
CANJICA GROSSA DE MILHO, ISENTO DE SUJIDADES, 
MATERIAL TERROSO, INSETOS, PARASITAS, LARVAS, 
DATA DE VALIDADE. Validade, minimo 6 meses, pct 500 gr. 
 

PCT 2.000 

14. CANJIQUINHA EMPACOTADA ELETRONICAMENTE SEM 
CONTATO MANUAL (PESO LIQUIDO 500G CANJIQUINHA 
EMPACOTADO) 

PCT 2.000 

15. 
CARNE BOVINA (MÚSCULO/FRALDINHA) FRESCA MOIDA, 
EMPACOTADA ELETRONICAMENTE, COM CARIMBO DO 
SIF com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 
06 meses   

KG 5.000 

16. CARNE BOVINA FRESCA empacotada eletronicamente com 
carimbo sif com data de fabricação e prazo  de validade de no 
mínimo 06 meses (músculo 

KG 4.000 

17. CEBOLA DE PRIMEIRA APRESENTADO GRAU DE 
MATURAÇÃO TAL QUE LHE KGPERMITA SUPORTAT A 
MANIPULAÇÃO 

KG 2.000 

18. CENOURA DE PRIMEIRA APRESENTANDO GRAU DE 
MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A 
MANIPULAÇÃO 

KG 3.000 

19. CHEIRO VERDE CONTENDO SAL ALHO CEBOLINHA E 
SALSA EMPACOTADO OU EM POTES, apresentando data 
de fabricação e validade.  

KG 1.000 

20. CHUCHU DE PRIMEIRA APRESENTANDO GRAU DE 
MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR 
MANIPULAÇÃO 

KG 2.000 



 

 

21. COLORAU EMPACOTADO OU EM POTES LIVRES DE 
SUJIDADE. EMBALAGEM A TOXICA COM PESO LIQUIDO 
DE 1 KG 

KG 1.000 

22. COXA E SOBRECOZA DE PRIMEIRA QUALIDADE 
CONGELADA SEM TEMPERO, EMPACOTADA 
ELETRONICAMENTE. 

KG 3.000 

23. 
FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 BRANCA, EMBALAGEM 1 
KG. Apresentando data de fabricação e validade. 

KG 1.000 

24. 
FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO PCT 1 KG. Referência: 
Anchieta ou similar 

PCT 500 

25. 
FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO PCT 1 KG PCT 500 

26. FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO ANÃO CLASSE CORES 
SEM GLUTEN. Empacotado eletronicamente sem contato 
manual (pacote 1 kg).   

KG 4.000 

27. 
FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE 
CONGELADA SEM TEMPERO. Empacotado eletronicamente 
com carimbo oficial do sif (sistema de inspeção federal), com 
data de fabricação e prazo de validade. 

KG 5.000 

28. FUBÁ DE MILHO EMBALAGEM COM 1 KG. Embalagem com 
1 kg com dados de identificação do produto marca do 
fabricante prazo de validade e peso líquido.  

KG 2.000 

29. INHAME DE PRIMEIRA. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação do transporte, a 
conservação e condições adequadas para consumo.  

KG 2.000 

30. 

LARANJA FRUTO DE TAMANHO MEDIO, com 
caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, 
coloração uniforme, aroma, cor e sabor tipicos da especie, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte, a conservação em condições 
adequadas para consumo.  

KG 3.000 

31. LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE 400G UN 3.000 
32. 

LEITE UHT INTEGRAL LIQUIDO TP 01 LITRO. Embalagem 
propria com identificação do produto e validade 

Un 10.000 

33. LOMBINHO SUINO, EMPACOTADO ELETRONICAMENTE 
SEM CONTATO MANUAL COM CARIMBO (SIF) DATA DE 
FABRICAÇÃO 

KG 3.000 

34. 
MACARRAO CORTADO. Pai nosso embalado 
eletronicamente sem contato manual em (01 kg). 

UN 4.000 

35. MACARRÃO ESPAGUETE. Contendo farinha de trigo comum 
enriquecedio com ferro e acido fólico. Empacotado 
eletronicamente sem contato manual (1kg).  

PCT 4.000 

36. MAMÃO TIPO FORMOSO APRESENTANDO GRAU DE KG 3.000 



 

 

MATURIDADE TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR 
MANIPULAÇÃO 

37. MANGA PALMER KG 3.000 

38. 

MAÇA FRUTO DE TAMANHO MEDIO, com características 
íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor típicos da espécie apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para consumo, isento de consumo, isento de 
sujidades, isentos parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos a superficie externa, não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica 

KG 3.000 

39. 
MAÇA PEQUENA apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar manipulação do transporte.  

KG 4.000 

40. MELANCIA COMUM KG 5.000 

41. 
MILHO DE PIPOCA PCT 500 KG. Classe amarela, tipo 1, 
beneficiado, limpo e seco; isento de matérias estranhas, 
impurezas, mofo ou fermentação; admitindo umidade máxima 
de 13,5% embalagem primária saco plástico filme bopp. 
Referência: Anchieta ou similar.  

PCT 1.000 

42. MORANGO BANDEJA 250G KG 2.000 
43. 

OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML. Referência: soya ou 
similar 

UN 4.000 

44. 
OVO DE GALINHA, selecionados, com cascas limpas, sem 
trincas ou rachaduras; isentos de sujidades, parasitas ou 
larvas, não deve apresentar quaisquer lesões de ordem física, 
mecanica ou biológica, fornecidos em bandejas de papelão 
contendo data de coleta, extra branco classe a. 

DZ 3.000 

45. PEITO DE FRANGO CONGELADO KG 4.000 
46. 

PIMENTAO VERDE, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação do transporte ao trabalho.  

KG 1.000 

47. 
QUEIJO TIPO MINAS. Produto de boa qualidade, no rótulo 
deve conter dados do fabricante, prazo de validade, serviço 
de inspeção municipal (sim), estadual (sip) e/ou federal (sif), 
deve ser entregues embalados individualmente, em sacos 
plásticos resistentes lacrados.  

KG 5.000 

48. 
REPOLHO DE PRIMEIRA apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação do transporte.  

KG 3.000 

49. SAL IODADO refinado contendo cloreto de sodio iodado de 
potassio antiumectante (ferrocianeto de sodio) empacotado 
eletronicamente sem contato manual, pct 01 kg. 

KG 1.500 

50. TEMPERO ALHO E SAL 01 KG UN 500 
51. TOMATE de primeira qualidade apresentando grau de 

maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação 
KG 3.000 



 

 

do transporte a conservação e condições adequadas 
para consumo.  

 
 
 4. DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA E DA FORMA DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1. O prazo para entrega/fornecimento dos itens será de até 05 (cinco) dias contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento, exceto em ocorrência de caso fortuito, não podendo, 

todavia, ultrapassar 10 (dez) dias. 

4.1.1. A entrega/fornecimento dos itens será feita de forma parcelada, podendo ocorrer, semanal ou 

mensalmente, observados os tipos dos produtos (se perecíveis, não perecíveis) e conforme a 

necessidade da Secretaria Municipal de Educação, após a liberação da Autorização de Fornecimento 

da Administração. 

4.1.2. A entrega deverá ser realizada em veículos adequados para tal finalidade, de forma a evitar 

danos aos produtos, sendo de total responsabilidade do fornecedor a troca imediata da mercadoria 

danificada (embalagens furadas, vazadas ou rasgadas; produtos amassados, rachados, perfurados 

e/ou deteriorados). O fornecedor deverá ter precaução e, se julgar necessário, trazer no veículo uma 

quantidade a mais do item para possíveis reposições/substituições. 

4.1.3. Os itens deverão ser entregues exatamente nos locais indicados pela Secretaria Municipal de 

Educação, sendo de total responsabilidade do fornecedor a descarga dos itens e acomodação destes 

no lugar indicado por servidor designado da Secretaria Municipal de Educação. 

4.1.4. O atraso injustificado na entrega dos itens após o prazo estabelecido no item 3.1 sujeitará a 

empresa às penalidades estipuladas neste Instrumento. 

4.2. A Secretaria Municipal de Educação indicará previamente o local para a entrega dos itens. 

4.2.1. Os locais para entrega dos itens perecíveis serão: 

 
Secretaria Municipal de Educação: Rua João Antônio Carvalhais, n° 318, Centro, Rio Vermelho-

MG.  

 

4.2.2. Os itens não perecíveis serão entregues no depósito de merenda escolar na Secretaria 

Municipal de Educação, no endereço Rua João Antônio Carvalhais, n° 318, Centro, a servidor 

autorizado para receber e fiscalizar. 

4.2.3. Qualquer alteração em relação ao local de entrega será comunicada aos fornecedores. 

4.2.4. Informações adicionais como acesso, rotas e pontos de referência poderão ser solicitadas na 



 

 

Secretaria Municipal de Educação, no endereço descrito na alínea “a”, ou através do telefone (33) 

3436 -1906. 

4.3. A Secretaria Municipal de Educação, através de servidor(es) designado(s), procederá a 

conferência e análise dos itens de acordo com as exigências estabelecidas. 

4.3.1. Para todos os itens será avaliado o acondicionamento dos produtos no momento da entrega. 

Embalagens violadas, vazadas, produtos deteriorados, batidos ou com especificações em desacordo 

com o estabelecido, farão com que os mesmos não sejam aceitos. 

4.3.2. Não serão aceitos, no momento da entrega, itens de marcas diferentes daquelas constantes na 

proposta vencedora. No caso de proposta que apresentar mais de uma marca, a Secretaria Municipal 

de Educação reserva-se o direito de escolher o que melhor lhe convier. 

4.3.3. Toda e qualquer entrega de itens fora do estabelecido será imediatamente notificada ao 

fornecedor que ficará obrigado a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que 

correrão por sua conta e risco tais substituições, podendo ser aplicadas também, as sanções 

previstas no item 10.  

4.3.4. A Secretaria Municipal de Educação poderá realizar diligências e/ou análises laboratoriais para 

confirmação das informações técnicas dos produtos quando for constatada qualquer divergência em 

relação às especificações estabelecidas. 

 

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

a) As embalagens dos alimentos empacotados terão que estar integras e esses deverão ser de 

boa qualidade. 

b) Deverá constar data de fabricação e validade no mínimo de 04 meses para as embalagens 

dos produtos não perecíveis. Os produtos deverão ser entregues com o mesmo lote de 

fabricação, independente da quantidade entregue. Não serão aceitos vários lotes de 

fabricação numa mesma entrega. 

c) Deverá constar data de fabricação e validade no mínimo de 01 mês para a embalagem do 

seguinte alimento: carne de boi fresca. O produto deverá ser entregue com o mesmo lote de 

fabricação, independente da quantidade entregue. Não será aceito vários lotes numa mesma 

entrega. 

d) As carnes de boi, aves e derivados devem apresentar odor agradável e cor característica, 

possuir consistência firme, não devem apresentar manchas escuras e verdes, não devem 



 

 

estar pegajosos, sem adição de corantes. Estes deverão ser inspecionados, abatidos em 

frigoríficos autorizados pela vigilância sanitária, IMA ou Ministério da Agricultura, 

Abastecimento e Comércio, ainda apresentar o selo de inspeção do IMA ou do SIF 

comprovado em Nota Fiscal a origem da carne. 

e) Os legumes e as frutas devem ser entregues frescos, com aparência firme, sem machucados 

e amassados, com cor e odor característicos. 

f) Os alimentos congelados deverão estar em embalagens íntegras, deverão ser de boa 

qualidade, não conter cristais de gelo no interior da embalagem e devem ser entregues na 

temperatura adequada para o produto. 

g) A empresa que for a vencedora dos grãos e farináceos deverá apresentar um atestado de 

ausência de coliformes fecais desses produtos. 

h) As embalagens dos alimentos enlatados não poderão estar amassadas nem estufadas. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
  
6.1. Responsabilizar-se integralmente pelos itens nos termos da legislação vigente.  

6.2. Responsabilizar-se pela efetiva entrega dos itens e deverá efetuá-la de acordo com as 

especificações constantes da Autorização de Fornecimento. 

6.3. Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com transporte/frente, 

substituições/reposições/trocas e quaisquer outras adicionais referentes aos itens, de natureza 

direta e indireta decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ônus para o 

Município de Rio Vermelho, incluídos tributos, contribuições e seguros. 

6.4. Substituir os itens não aprovados pela fiscalização, caso os mesmos não atenderem às 

especificações constantes da Autorização de Fornecimento apresentarem qualquer defeito/avaria 

ou com a data de validade vencida, sem ônus adicional para o Município de Rio Vermelho. 

6.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Rio Vermelho 

ou à terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 

funcionários/subordinados, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que 

estiver sujeita.  

6.6. Responsabilizar-se por possíveis indenizações relacionadas ao objeto ou por atos de 

prepostos ou funcionários/subordinados seus. 

6.7. Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pela Secretaria Municipal de 



 

 

Educação referentes aos itens. 

6.8. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação 

exigidas pela legislação vigente. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO 
 
7.1. Proporcionar ao fornecedor todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações. 

7.2. Efetuar a conferência dos itens no momento da entrega, verificando se o tipo, a qualidade e a 

quantidade estão de acordo com o previsto na Autorização de Fornecimento e se atendem às 

exigências do Termo de Referência e da Ata de Registro de Preços. 

7.3. Notificar por escrito o fornecedor na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do 

bjeto, aplicando, se for o caso, as penalidades cabíveis. 

7.4. Garantir o recebimento e conferência dos itens por servidor designado. 

7.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações pactuadas. 

7.6. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao fornecedor. 

7.7. Publicar o resumo da Ata de Registro de Preços conforme exigências legais. 

 
8. DO PAGAMENTO 
  
8.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, através de depósito bancário em 

que o fornecedor mantenha conta corrente, até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos itens, 

mediante entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo servidor responsável pelo 

acompanhamento da entrega dos materiais e das Certidões Negativas relativas à Seguridade Social 

(CND INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF FGTS). 

 
9. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 
9.1. A aquisição da licitação será custeada por recursos às contas das dotações orçamentárias do 

exercício correspondente em 2022.  

 
10. DA VIGÊNCIA  
 
10.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de sua assinatura. 



 

 

 
11. DAS PENALIDADES  
 
11.1. O atraso injustificado na entrega dos itens licitados após o prazo estabelecido sujeitará o 

fornecedor à multa, na forma a seguir exposta: 

a) 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o 2º (segundo) dia, calculado sobre o valor dos itens 

não fornecidos constante da Ordem de Fornecimento;  

b) 4% (quatro por cento) por dia de atraso, do 3º (terceiro) ao 4º (quarto) dia, calculado sobre o 

valor dos itens não fornecidos constante da Ordem de Fornecimento; e  

c) 8% (oito por cento) por dia de atraso, do 5º (quinto) ao 7º (sétimo) dia, calculado sobre o valor 

dos itens não fornecidos constante da Ordem de Fornecimento, configurando-se após esse 

prazo a inexecução da Ata de Registro de Preços/Contrato. 

11.2. O atraso injustificado na entrega dos itens após o 7º (sétimo) dia estipulado na alínea “c” do 

item 10.1 caracterizará na inexecução total da Ata de Registro de Preços, o que poderá resultar em 

suspensão ou cancelamento do registro por ato unilateral do Município de Rio Vermelho, além de 

outras sanções legalmente estabelecidas. 

11.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

11.4. As sanções previstas acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na lei 8.666/93, inclusive a 

responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados ao Município de Rio 

Vermelho. 

11.5. Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados ao fornecedor o 

contraditório e a ampla defesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXOII 
PROCESSOLICITATÓRIO N.º001/2023 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023 
TIPO:MENOR PREÇO 

MINUTADEATADEREGISTRODE PREÇO 
 

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO, pessoa jurídica portadora do CNPJ 
n.º18.303.255/0001-99, Inscrição Estadual Isenta, com sede e administração na Praça Nossa 
Senhora da Pena, nº 380, centro do município, doravante denominadosimplesmente MUNICÍPIO, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Marcus Vinícius Dayrell de Oliveira, nacionalidade 
brasileiro, portador do CPF nº _____________ e da Carteira de Identidade nº 
___________________, residente e domiciliado no MunicípiodeRio Vermelho/MG. 

CONTRATADA:___________, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ 
n.º_____________, com sede e administração na Rua _________________ nº ___ bairro 
___________, município de___________ neste ato representada pelo sócio ____________, 
nacionalidade ____________ estado civil_________, profissão___________, portador do CPF n.º 
__________ e da Carteira de Identidade n.º_______-,residenteedomiciliadonaRua _________nº 
____,bairro __________município __________. 

 
Pela presente Ata de Registro de Preços entre as partes acima qualificadas, é firmada eajustada, o 
fornecimento dos produtos enunciados no PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2023, modo de disputa: 
ABERTO, participação: TODAS AS EMPRESAS, Critério dejulgamento: MENOR PREÇO, com 
autorização constante do Processo Administrativo N.xxxx/2023,homologadoem de
 de2023, medianteodispostonaleiN.8.666/93ealteraçõesposte
riores,emconformidadecomascláusulasqueseguem: 

 
CLÁUSULAPRIMEIRA–DADOCUMENTAÇÃO 
1.1 - Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independente 
detranscrição,oPregão Eletrônico nº001/2023,seusanexos,apropostadaCONTRATADAdatadaem
 de
 de20,etodososdemaisdocumentosreferentesaoobjetocontr
atual,quenãocontrariemodispostonesteinstrumento. 

 
CLÁUSULASEGUNDA–DOOBJETO 
2.1 -ConstituioobjetodopresenteinstrumentooREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERMELHO/MG, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL QUE FICA FAZENDO 
PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSE ESCRITO, 
conformequantidadeseespecificações indicados na CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento e no 
Pregão Eletrôniconº.001/2023. 
2.2 - A entrega de objeto, deve ocorrer em estrita conformidadecom o Anexo I do edital e demais 
anexos que fazem parte integrante desteinstrumento,independentedetranscrição. 
 
PARÁGRAFOÚNICO:Todaequalqueralteraçãono produtooracontratadossomente poderá ser 
efetivada mediante prévia e expressa autorização por escrito doMunicípiodeRio Vermelho/MG. 



 

 

CLÁUSULATERCEIRA– DOPREÇOREGISTRADO 

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para ofornecimento do 
objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valorunitárioabaixodiscriminado, 
com validade peloprazo deumano: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QNT UNID 
VALORU

NITÁRIO 
VALOR
TOTAL 

 
1 

      

 
3.2 -Nopreçocontratadoestãoincluídostodasequaisquerdespesasdiretasouindiretas que venham a 
incidir sobre os mesmos, bem como o custo de 
transporte,materiais,instalação,perdas,mãodeobra,equipamento,encargostributários,trabalhistasepr
evidenciários,alémdosnecessárioseindispensáveisàcompletaexecuçãodos serviços. 

 
CLÁUSULAQUARTA–DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão 
porcontadorecurso indicadonaordemde compra. 

 
CLÁUSULAQUINTA–DOPRAZOE DASCONDIÇÕESDEENTREGADOOBJETO 
5.1. O prazo para entrega/fornecimento dos itens será de até 5 (cinco) dias contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, exceto em ocorrência de caso fortuito, não podendo, 
todavia, ultrapassar 10 (dez) dias. 
5.2. O produto deverá ser entregue exatamente no local indicado na Ordem de Fornecimento 
emitida pela Secretaria Municipal de Educação, sendo de total responsabilidade do fornecedor o 
transporte do produto no lugar indicado por servidor designado da Secretaria Municipal de 
Educação. 
5.3. O atraso injustificado na entrega dos itens após o prazo estabelecido no item 5.1 sujeitará a 
empresa às penalidades estipuladas na Lei. nº 8.666/93. 
5.4.Qualquer alteração em relação ao local de entrega será comunicada ao fornecedor. 
5.5. A Secretaria Municipal de Educação, através de servidor (es) designado(s), procederá a 
conferência e análise do produto de acordo com as exigências estabelecidas neste Instrumento. 
5.5.1. Não serão aceitos, no momento da entrega, produto de marca diferente daquela constante 
na proposta vencedora. No caso de proposta que apresentar mais de uma marca, a Secretaria 
Municipal de Educação reserva-se o direito de escolher o que melhor lhe convier. 
5.5.2. Toda e qualquer entrega do produto fora do estabelecido será imediatamente notificada ao 
fornecedor que ficará obrigado a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que 
correrão por sua conta e risco tais substituições, podendo ser aplicadas também, as sanções 
previstas em Lei. 
5.5.4. A Secretaria Municipal de Educação poderá realizar diligências para confirmação das 
informações técnicas dos produtos quando for constatada qualquer divergência em relação às 
especificações estabelecidas. 
5.5.5. Todos os custos de execução/entrega correrão por conta da CONTRATADA. 
5.5.6. Quando da entrega do produto, o Município emitirá um TERMO DE RECEBIMENTO 



 

 

PROVISÓRIO, e terá um prazo de até 03 (três) dias para verificação da conformidade do objeto 
com a especificação do Edital. 
5.6.7. Após a verificação, e consequente aprovação, será dada aceitação e emitido TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, quando então iniciará a contagem do prazo para pagamento. 
5.6.8. O objeto deste instrumento e ele próprio não poderão ser passíveis de cessão ou 
transferência a terceiros, sob pena de frontal descumprimento com o pactuado. 
 
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 
VermelhocasoomesmosejadevidamentefundamentadoeentreguenoSetordeLicitação,antesdeexpirar
o prazoinicialmenteestabelecido. 
6.2 - Se a CONTRATADA deixar de fornecer os produtos dentro das 
especificaçõesestabelecidasseráresponsávelpelaimediatasubstituiçãoouregularizaçãodoserviço/obj
etorejeitadoeotempodespendidopoderásercomputadoparaaplicaçãodaspenalidades previstas 
nesteinstrumento. 

 

CLÁUSULASÉTIMA–DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA 
7.1. Alémdasobrigaçõeslegais,regulamentaresedasdemaisconstantesdesteinstrumentoeseusanex
os, obriga-se,ainda,a empresa vencedoraa: 
 
7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manterdurante o 
período de vigência do contrato, e-mail institucional,oficial,atualizado, vigente e operacional, para 
executar os contatos oficiais com o Município deRio Vermelho, 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 no Termo de Referência, 
Anexo I deste Edital. 
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 do produto será provisório para posterior verificação de 
suaconformidadecomasespecificaçõesdoPregãoedaproposta. 
§ 2º- O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somenteseráconhecido pelo 
Município de Rio Vermelho, caso o mesmo seja devidamente fundamentadoe entregue no Setor de 
Licitações do Município Rio Vermelho, antes de expirar o prazocontratualinicialmenteestabelecido. 
7.4. Garantir o produto contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, 



 

 

defeitosouincorreções, resultantesdaentrega. 
7.4.1. Fornecer produtos de boa qualidade, considerando-se como tais àqueles 
queatendamsatisfatoriamenteosfinsaosquaissedestinam,apresentandoótimorendimento,durabilidad
e epraticidade. 
7.5. Arcar com todos os ônus necessários àcompleta entrega,considerando-
secomotaladisponibilização,noslocaisindicadospeloMunicípioRio 
Vermelho,conformequantitativosdosprodutosadjudicados,taiscomotransporte,encargossociais,tribut
oseoutrasincidências,se ocorrerem. 
7.6. Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, o produto que, no ato daentrega, estiver 
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 10 (dez)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 deste contrato 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.º8.666/93,as especificadas no Edital. 
8.3. Acompanhar,fiscalizareavaliarosserviçosdoobjetodesteContrato/Ataderegistrode preço; 
8.4. Emitirasordensdeserviçosàempresavencedora,deacordocomasnecessidades,respeitandoos 
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, por intermédiodaSecretariaMunicipal deEducação, que acompanhará a 
entrega do produto, 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 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)emdesacord
ocomas especificações exigidas. 
e) ComunicaroficialmenteàCONTRATADAquantoàrejeiçãodo(s)produto(s). 
f) CertificaraNotaFiscalcorrespondentesomenteapósaverificaçãodaperfeitacompatibilidadeentreo(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,semrestriçõesdequalquernaturez
a,odireitodeacessoatodososelementosdeinformaçõesrelacionadoscomoobjetodesteinstrumento,pel
omesmojulgadosnecessários. 

 
CLÁUSULADÉCIMA–DOPAGAMENTO 
10.1 -Opagamentopelaefetivaentregadoobjetodesteinstrumentoseráefetuadoatéo 30º (trigésimo) 
dia, à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante 
apresentaçãodaNotaFiscalcorrespondente,comaaceitaçãoeatestodoresponsávelpelorecebimento 
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 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. 
b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retidoaté 
queaCONTRATADAatendaàcláusula infringida. 
c) ACONTRATADAretardeindevidamenteaexecuçãodoserviçoouparaliseosmesmosporprazoqueve
nhaaprejudicarasatividadesdoMunicípio deRio Vermelho da CONTRATADA para com o Município 
quer proveniente da execução desteinstrumento,quer de obrigações deoutros contratos. 
d) 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 
eventualatrasonopagamentoporculpadoMunicípioosvaloresdevidosserãoacrescidosdeencargos 
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–DO REAJUSTAMENTO 
11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1º de julho de 1994, 
nãohaveráreajustamentodepreços,noprazoinferior a 01 (um)ano. 

 
CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA–DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS 
12.1 -
OdescumprimentototalouparcialdasobrigaçõesassumidaspelaCONTRATADAounãoveracidadedasi
nformaçõesprestadas,poderáacarretar,resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe 
garantida a prévia defesa, nasseguintessanções: 
a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) 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 
atrasosuperiora10(dez)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 
Públicaenquantoperduraremosmotivosdeterminantesdapuniçãoouatéquesejapromovidaareabilitaçã
operanteaprópriaautoridadequeaplicouapenalidade,queseráconcedidasemprequeocontratadoressar
ciraAdministraçãopelosprejuízosresultanteseapósdecorridooprazodasançãoaplicadanoinciso“e”,qua
ndoocorridoaseguintesituação: 
f.1) Quandofraudar,emprejuízodaFazendaPública,licitaçãoinstauradaparaaquisiçãodebensoumerc
adorias,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. 
12.2 - 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; 

12.3 -
Assançõesaquiprevistassãoindependentesentresi,podendoseraplicadasisoladasoucumulativament
e,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-
OfornecedorpoderásolicitarocancelamentodoseuRegistrodePreçonaocorrênciadefatosuperveniente
quevenhacomprometeraperfeitaexecuçãocontratual,decorrentesdecasofortuitooudeforçamaiordevid
amente 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–DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO 
NÃO PARTICIPANTE – CARONA 
16.1. Tratando-se de pedido realizado por órgão não participante que tenha aderido à ata de 
registro de preço, caberá ao fornecedor da ata de registro de preço, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pala aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos beneficiários. 
16.2. As aquisições ou contratações adicionais durante a vigência da ata de registro de preços, 
por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a 3 (três) vezes os quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
16.3.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, a 9 (nove) vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 
16.4. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços deverá observar o regramento 
complementar para formalização do procedimento de Adesão conforme Art. 22 do Decreto 
Municipal N° 021/2014 (que regulamenta o SRP). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOFORO 
17.1FicaeleitooforodacidadedeRio Vermelho/MGparadirimirasquestõesdecorrentes deste instrumento 
ou de sua execução, com renúncia expressa de qualqueroutropormais privilegiadoqueseja. 
17.2.Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presenteinstrumento 
contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seusjurídicosefeitos. 
 

Local eData. 
 
 

PrefeitoMunicipal  Representante Legal 
doFornecedor 

 
Deacordo: 

 
AssessorJurídico 

 
 
 
 
 
 



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2023 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023 

TIPO:MENOR PREÇO 
MODELODEPROPOSTACOMERCIAL 

 
 
OBS: A PROPOSTA SERÁ ELETRÔNICA E DEVERÁ ESTAR INSERIDA NO SISTEMA 
LICITAR DIGITAL, ATRAVÉS O LINK: www.licitardigital.com.br 
 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2023 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 
Nome Fantasia: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Bairro: 
Cidade: 
CEP: 
Telefone: 
Fax: 
E-mail: 
 
 
 

Item Unid. Qtde Descrição  Marca 
Valor 
Unitário 

Valor total 

1       
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