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  PPrroocceessssoo  LLiicciittaattóórriioo 

  

 

PRC 093/2021 

EEDDIITTAALL  DDEE 

LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO 
      MMooddaalliiddaaddee  ––  PPrreeggããoo  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  

 

RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  000066//22002211  

  

EEXXCCLLUUSSIIVVAA  PPAARRAA  MMEEII,,  MMEE’’SS  ee  EEPPPP’’SS  

EExxcceettoo  ppaarraa  ooss  iitteennss  0055,,1144,,3311  ee  4488 

 

PREG 006/2021 

 

RP 006/2021 

      

OBJETO:  aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS 

AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS INCLUSIVE MERENDA ESCOLAR E CESTAS BÁSICAS”, 

conforme quantitativos e especificações contidas neste instrumento. 

  

TIPO: MENOR PREÇO 

 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO. 

  

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15/02/2021 a 01/03/2021 até 08:00h 

  

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 01/03/2021 as 08:00h15min. 

  

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: 01/03/2021 as 09:00h15min.  

O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado até a data e horário fixado para 

abertura das Propostas Comerciais.  

  

TEMPO DA DISPUTA: 10 (dez) minutos, mais prorrogação automática pelo sistema quando 

houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública 

  

MODO DE DISPUTA ABERTO: Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações, sendo que a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos 

e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. A prorrogação 

automática da etapa de envio de lances tratada, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive quando se tratar de lances intermediários.  

  

INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES: R$ 5,00 (cinco reais) 

 

CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS DIVULGAÇÕES DE INFORMAÇÕES: www.licitacoes-e.com.br e 

www.muzambinho.mg.gov.br, e-mail departamentocomprasmuzambinho@gmail.com., na 

sala do setor de Licitação desta Prefeitura ou pelo telefone (35) 3571.1188, no horário das 8h 

às 13h. 

 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitacões-e.com.br 

CARTILHA DO FORNECEDOR: Deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, podendo 

ser impressa por meio do site acima referido ou através do “link” “Introdução às Regras do 

Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante a sessão.  

  

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília.    

 

 

http://www.licitac/
http://www.muzambinho.mg.gov.br/
mailto:e-mail%20licitacao@capetinga.mg.gov.br
../../../../../../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Downloads/www.licitacões-e.com.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 093/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº  006/2021 

RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  NN°°  000066//22002211 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Muzambinho/MG, torna público, para 

conhecimento das empresas interessadas, que está aberta a licitação acima 

referenciada, pelo sistema de registro de preços, na modalidade de PREGÃO, 

que objetiva a “aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS INCLUSIVE 

MERENDA ESCOLAR E CESTAS BÁSICAS”, conforme quantitativos e 

especificações contidas neste instrumento. 

 

A Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, por meio de utilização de 

recursos da tecnologia da informação – INTERNET e será processada em 

conformidade ao disposto na Lei nº. 10.520/2002, aplicando-se 

subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, a Lei 

Complementar nº. 123/2006 e suas alterações e das condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos integrantes, e também nos Decreto Municipal nº 

1389/2002 e 2345/2019 (regulamenta o SRP no município), que instituem o 

pregão no âmbito municipal. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto da presente Licitação “aquisição de GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E 

DEPARTAMENTOS INCLUSIVE MERENDA ESCOLAR E CESTAS BÁSICAS”, conforme 

quantitativos e especificações contidas neste instrumento. 

 

1.2. Esta licitação destina-se exclusivamente às empresas enquadradas na 

condição de MEI, ME e EPP, por força do inciso I, do art. 48 da LC 123/2006, 

exceto para os itens 05,14,41 e 48 que serão de ampla participação. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. A participação na licitação importa total e irrestrita observância dos 

proponentes às condições deste Edital que atendas aos dispositivos do inciso I 

do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 sendo esta destinada somente à 

Micro, Pequenas e empresas e microempreendedores individuais, mediante 

prévio credenciamento perante o provedor do sistema eletrônico do Banco 

do Brasil. 

 

2.2. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do 

fornecimento: 
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2.2.1. Empresas que não se enquadram na condição de ME, EPP ou MEI, 

conforme Lei Complementar n. 123, que dispõe no artigo 47, que no atinente 

às compras públicas, enquanto não houver regulamentação no âmbito 

municipal e estadual, aplica-se a legislação federal, exceto para os itens 

05,14,31 e 48 que serão de ampla participação 

 

2.2.2. Empresas em estado de falência ou recuperação judicial, de concurso 

de credores, de dissolução ou liquidação; 

 

2.2.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela Prefeitura 

Municipal de MUZAMBINHO/MG, bem como sofreram suspensão temporária 

de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a dois anos; 

 

2.2.4. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de 

MUZAMBINHO, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente 

ou responsável técnico; 

 

2.2.5. Empresas com sócios ou proprietários em comum, que apresentarem 

propostas para o mesmo Item a ser disputado, prejudicando a isonomia e a 

competitividade do certame. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 

 

3.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do 

Banco do Brasil S/A sediadas no País.  

  

3.2. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e 

poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa devidamente 

justificada do Banco do Brasil S/A.  

  

3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como 

seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil 

S/A ou ao Município de MUZAMBINHO/MG a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros.  

  

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal pelos atos 

praticados e na presunção de capacidade técnica e habilitatória para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

  

4. DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
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4.1. O acesso deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-

e.com.br, opção “Acesso Identificado”.  

  

4.2. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da 

chave de identificação e da senha pessoal do representante credenciado e 

do subsequente encaminhamento da proposta de preços, observados data e 

horário limite estabelecidos.  

  

4.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do “site” 

www.licitacoes-e.com.br, opção “Sala de Disputa”.  

  

4.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante de sua desconexão ou da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo (a) 

pregoeiro (a).  

  

4.4.1. Havendo desconexão do (a) pregoeiro (a) por prazo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e 

quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

  

4.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante 

será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances.  

  

4.6. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as 

informações dos anexos deste edital. 

 

4.7. Quando do encaminhamento da proposta por meio do sistema eletrônico, 

o licitante deve informar NO CAMPO INFORMAÇÕES ADICIONAIS as 

especificações dos produtos que se fizerem necessárias do objeto ofertado. 

 

4.8. Quando do lançamento da proposta, no sistema eletrônico o licitante 

deverá lançar o valor do lote, com duas casas decimais após a vírgula. Ex: 

1,11 

  

4.9. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta apresentada.  

  

5. DOS PROCEDIMENTOS 

 

5.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário 

previsto neste edital, com a divulgação das propostas de preço recebidas,  
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passando o (a) pregoeiro (a) a avaliar a aceitabilidade das mesmas, ou 

desclassificá-las no caso de não atenderem às exigências editalícias.  

  

5.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o 

participante será imediatamente informado de seu recebimento e dos 

respectivos registros de horário e valor.  

  

5.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema.  

  

5.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

  

5.5. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado por cada participante, 

vedada a identificação do detentor do lance.  

  

5.6. O pregão será composto de duas etapas, sendo a primeira de 10 (dez) 

minutos e a segunda que será prorrogada automaticamente pelo sistema 

quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. A prorrogação automática da etapa de envio de 

lances tratada, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que 

houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 

tratar de lances intermediários.  

 

5.7. Após o encerramento da etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) poderá 

encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado 

o lance de menor valor do LOTE, visando obter melhor proposta.  

  

5.7.1. A negociação será realizada por meio do sistema podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes.  

  

5.8. O sistema anunciará o arrematante após o encerramento da etapa de 

lances da sessão pública.  

  

5.9. Encerrada a etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) emitirá comunicado ao 

licitante classificado em primeiro lugar para que apresente a documentação 

listada no item “10” e a proposta em conformidade com o item “9”.  

  

5.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 

licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) pregoeiro (a) examinará 

a proposta ou o lance subsequente verificando a sua aceitabilidade e a 

habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a apuração de uma  
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proposta ou lance que atenda ao edital, podendo negociar com o licitante 

para obter melhor proposta. 

 

5.11. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste edital, o 

licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do 

certame.  

  

5.12. O critério do (a) Pregoeiro (a), a sessão pública do pregão eletrônico 

poderá ser suspensa, reiniciando-se em outro horário ou outro dia/horário 

preestabelecidos pelo (a) Pregoeiro (a) e comunicados aos licitantes, com 

antecedência mínima de 24 horas. 

 

6. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

 

6.1 – O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as 

seguintes atribuições: 

  

a) coordenar o procedimento licitatório;  

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas relativas ao 

edital;  

c) abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET;  

d) abrir as propostas de preços, examiná-las e classificá-las para a disputa 

de lances;  

e) conduzir a etapa de lances;  

f) julgar a proposta e a habilitação do licitante classificado em 

primeiro lugar;  

g) receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão;  

h) declarar o vencedor do certame;  

i) adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua 

decisão, hipótese em que a adjudicação será feita por autoridade superior;  

j) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior 

para homologação.  

 

7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

7.1. Para fins de aplicação da concessão de tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 e 

suas alterações, as empresas que tenham interesse em participar deste 

pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos sob pena de 

desclassificação: 
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7.1.1. Apresentar DECLARAÇÃO (Anexo IV), sob as penas da Lei, de que 

cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou 

empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento 

favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei 

Complementar; 

 

7.1.2. A comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverá ser realizada através de 

apresentação de comprovação de opção pelo simples nacional OU de 

Declaração de enquadramento registrada na Junta Comercial Competente 

ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

ambas, com prazo de emissão não superiores à 90 (noventa) dias. 

 

7.1.3 As empresas declaradas como ME ou EPP deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 

7.1.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 

do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 

 

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

momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os 

prazos de regularização fiscal e trabalhista para a abertura da fase recursal; 

 

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

concedida pela administração quando requerida pelo licitante, a não ser que 

exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, 

devidamente justificado; 

 

7.1.7. A não-regularização da documentação no prazo previsto no Item 7.1.4 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar 

a licitação. 

 

8. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

8.1 – Mediante uso de chave de acesso e senha, deverão os licitantes anexar, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sob pena de desclassificação, 
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e até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, os 

seguintes documentos: 

 

 a) Proposta de preços conforme tópico 9 e seus subitens deste Edital, 

com a descrição das características, do bem a ser ofertado de acordo com o 

descritivo constante dos anexos I e IV, sob pena de desclassificação. 

b) Documentos de habilitação conforme tópico 10 e seus subitens deste 

Edital;  

c) Declaração conjunta (conforme modelo do Anexo II);  

d) Declaração de enquadramento fiscal, quando for o caso (Anexo III). 

e) Declaração de Atendimento as características do objeto 

licitado(Anexo V) 

 

8.2 – A etapa de envio de propostas e documentos de habilitação encerrar-

se-á automaticamente com a abertura da sessão pública, na data e horário 

designados no edital.  

 

8.3 – As MPE’s deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/06.  

 

8.4 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema.  

 

8.5 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

8.6 – Nessa etapa não será estabelecida ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

8.7 – Somente após encerramento do envio de lances os documentos que 

compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado serão 

disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e acesso público. 

 

9 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

9.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

 

a) Valor unitário e total do item do lote;  
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b) Marca;  

            c) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação dos Anexos I e IV:  

 

9.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada.  

 

9.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.  

 

9.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 

lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto.  

 

9.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, 

contados da apresentação.  

 

9.6 A licitante deverá enviar sua proposta original escrita, juntamente com os 

documentos de habilitação, sob pena de desclassificação, contendo marca 

valor unitário e total do lote, que poderá seguir modelo constante do anexo 

IV. 

 

10 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

10.1 – Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os 

requisitos mediante apresentação de documentos relativos a: 

 

10.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

10.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

10.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, alterações 

caso houver, devidamente registrado na junta comercial, em se tratando de 

sociedades comerciais; 

 

10.1.1.3 Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na 

alínea 10.1.1.2, deste subitem; 

 

10.1.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício. 

.. 
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10.1.2.REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

10.1.2.1. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), (Lei nº 8.036/90, Art. 27), 

expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

10.1.2.2. Certidão Unificada expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à dívida ativa da 

União – DAU por elas administrados. 

 

10.1.2.3. Comprovante de Regularidade para com a Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede do licitante; 

 

10.1.2.3.1. Para as empresas sediadas em Estados que emitam Comprovantes 

de Regularidade com a Fazenda Estadual quanto a débitos inscritos e não 

inscritos em dívida ativa de forma segregada, ambos deverão ser 

apresentados, sob pena de inabilitação; 

 

10.1.2.4. Comprovante de Regularidade para com a Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do licitante; 

 

10.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

no 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

10.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

10.1.3.1. Certidão Negativa de Concordata/Falência, com validade na data 

marcada para credenciamento e abertura dos envelopes, ou em caso de 

validade não expressa no documento esta não poderá ser superior à 90 dias 

da data de abertura dos envelopes; 

 

10.1.4. DEMAIS DOCUMENTOS 

 

10.1.4.1. Declaração de que não emprega menores de 18 anos, conforme 

modelo em anexo (Anexo VI). 

 

10.2– Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais 

quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, 

fundamentadamente arguida. 

 

10.3. Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em 

vigor ou quando não declarada sua validade pelo emitente, expedido há 90 

(noventa) dias, no máximo, da data de recebimento dos envelopes. 
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11 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

11.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio 

de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

 

11.2 – O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e, desde logo, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes, de forma 

fundamentada e mediante registro no sistema, procederá à desclassificação 

daquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital ou que contenham vícios insanáveis.  

 

11.3 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  

 

11.4 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,

 desprezando-se as desclassificadas.  

 

11.5 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes. 

 

DISPUTA DE LANCES 

 

11.6 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do recebimento e do valor consignado no registro.  

 

11.6.1 – O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.  

 

11.7 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital, desde que 

de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

 

11.8 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

11.9 – O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 5,00 (cinco 

reais).  

 

11.10 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 

do licitante.  
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11.11 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta.  

 

11.12 – No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 

aos licitantes para a recepção dos lances.  

 

11.13 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 

reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 

fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

 

MODO DE DISPUTA 

 

11.14 – Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo 

de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos. 

 

11.15 – A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 10 (dez) 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando 

houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 

sessão pública. A prorrogação automática da etapa de envio de lances 

tratada, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de 

lances intermediários.  

 

11.16 – Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.  

 

EM CASO DE EMPATE 

 

11.17 – Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), aplicando-se como critério de desempate o previsto no art. 3º, § 2º, 

da Lei Federal 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos:  

a) No País;  

b) Por empresas brasileiras;  

c) Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País;  

d) Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 

na legislação.  
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11.18 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 

sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.  

 

NEGOCIAÇÃO 

 

11.19 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) 

Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, sendo vedada 

a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

 

11.20– Após a contraproposta enviada pelo(a) Pregoeiro(a) será concedido 

ao licitante melhor classificado o prazo de até 2 (duas) horas para que envie 

sua proposta, adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados.  

 

11.21 – Após a negociação do preço o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de 

aceitação e julgamento da proposta.  

 

11.22 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a 

contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, conforme §3º do 

art.8º do Decreto Federal 8.538/2015. 

 

11.23 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta 

poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua 

recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 

primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2º do art. 8º do 

Decreto Federal 8538/2018. 

 

12 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

12.1 – Encerrada a etapa de negociação o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação no Anexo I do Edital, observando-se ao critério de julgamento 

estabelecido e a satisfação de todas as exigências para habilitação.  

 

12.2 – A Equipe de Apoio verificará a proposta vencedora e desclassificá-la 

caso não apresente as especificações técnicas exigidas nos Termos de 

Referência e no Anexo I e IV do Edital.  

 

12.3 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar 

preço final superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível, assim considerada como aquela em que os 
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preços global ou unitários sejam simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração.  

 

12.4 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.  

 

12.5 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento de proposta, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 

no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata.  

 

12.6 – O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento 

digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no 

prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta, cujo 

prazo poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a), de forma fundamentada e 

ao seu juízo, mediante requerimento feito no chat pelo licitante, antes de 

findar o prazo regulamentar. 

 

12.6.1 – Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), 

destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais 

como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

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

indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.  

  

12.7 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) 

examinará proposta ou lance subsequente, sucessivamente, na ordem de 

classificação, podendo encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o 

fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 

condições diversas das previstas neste Edital. 

 

12.7.1 – Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a 

proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que 

seja obtido preço melhor. 

 

12.7.2 – A negociação será realizada via sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes.  
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12.8 – Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, 

informando no chat a nova data e horário para a sua continuidade.  

 

12.9 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

13 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

13.1 – Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, encerrada a fase de habilitação, o licitante será declarado vencedor. 

 

13.2 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital.  

 

13.3 – Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.  

 

13.4 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

13.4.1 – Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

 

13.5 – Mesmo sendo uma licitação exclusiva par MEP’s toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal deverá ser 

apresentado, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação.  

 

13.5.1 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que o licitante qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do Edital. 

 

13.5.2 – Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, o mesmo será convocado para, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerido pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 
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13.5.3 – A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. 

 

13.6 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 

já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato 

digital, via sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

  

13.7 – No documento que não esteja contido em seu corpo seu prazo de 

validade, será considerado pela Comissão de Licitação, como sendo de 90 

(noventa) dias a contar de sua data de emissão.  

 

 

14 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

14.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor (que poderá ser 

redigida sob o modelo Anexo IV) deverá ser encaminhada no prazo de até 2 

(duas) horas,  a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema 

eletrônico, devendo ser redigida em língua portuguesa ou digitada, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada pelo licitante ou seu representante legal, contendo a indicação do 

banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

 

14.2 – A proposta final ficará documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução da ata de registro de preços e 

aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  

 

14.3 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

14.4 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da 

Lei Federal 8.666/93). 

 

14.4.1 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos 

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

14.5 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição 

que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 
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14.6 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali 

contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

14.7. A Administração poderá, a seu critério, se necessário conferir a 

autenticidade do documento junto ao remetente, ficando nessa hipótese 

suspensos os prazos;  

  

14.8. A Administração não se responsabilizará por problemas de comunicação 

que ocorrerem, sendo o meio fax símile e E-mail meramente facultativo para 

os licitantes;  

 

15 – DOS RECURSOS 

 

15.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como MPE, se for o caso, será concedido o 

prazo de até 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, indicando a(s) decisão(ões) contra 

a(s) qual(is) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema.  

 

15.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para 

decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente, sem adentrar no 

mérito recursal.  

 

15.3 – A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer 

importará decadência do direito.  

 

15.4 – Uma vez admitido o recurso, será aberto ao recorrente o prazo de 

3(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em igual prazo de 03 (três) 

dias, que fluirá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses.  

 

15.5 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

15.6 – Os interessados terão vista franqueada dos autos do processo no 

endereço constante deste Edital.  
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16 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

16.1 – A sessão pública poderá ser reaberta nas hipóteses de provimento de 

recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  

 

16.2 – Poderá ocorrer a reabertura da sessão pública quando houver erro na 

aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar a ata de registro de preços, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da Lei Complementar 123/2006. Nessas hipóteses, serão 

adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 

etapa de lances.  

 

16.3 – Caso ocorra a reabertura todos os licitantes remanescentes deverão ser 

convocados por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, para 

acompanhar a sessão reaberta, de acordo com a fase do procedimento 

licitatório.  

 

16.3.1 – A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados 

contidos nos documentos de habilitação e/ou cadastros oficiais, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  

 

17 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela 

autoridade competente, após final julgamento de recurso.  

 

17.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

18 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

18.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 

meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à 

data fixada para abertura da sessão pública através do e-mail 

departamentocomprasmuzambinho@gmail.com 

 

18.1.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, 

auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir  
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sobre a impugnação no prazo de um dia útil, contado da data de 

recebimento da impugnação. 

18.1.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 

excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de 

licitação. 

18.1.3 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada 

nova data para realização do certame.  

 

18.1.4. As consultas serão respondidas diretamente no “site” www.licitacoes-

e.com.br, no campo “mensagens”, no “link” correspondente a este edital, e 

poderão ser acessados por todos os licitantes.  

 

18.2. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 

prazo legal. Os recursos somente poderão ser subscritos por representante 

habilitado legalmente ou identificado no processo para responder pelo 

licitante.  

  

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES 

 

19.1 – Do licitante vencedor:  

a) Não transferir a outrem, no todo, o objeto principal da contratação;  

b) Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega da prestação do 

serviço e efetuá-la de acordo com as normas vigentes, do Edital e seus 

anexos;  

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

todo ou em parte, o objeto, em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções, salvo quando o defeito for comprovadamente, provocado 

por uso indevido;  

d) Manter durante toda a  vigência da Ata de Registro de Preços as 

mesmas condições de habilitação;  

e) Demais obrigações previstas nos Termos de Referência.  

 

19.2 – Do Município:  

a) Efetuar o pagamento nas datas convencionadas;  

b) Definir locais da prestação dos serviços e entrega de material;  

c) Fiscalizar a execução contratual.  
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20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1 – Caso o licitante vencedor não cumpra com o estipulado neste Edital 

poderá ser convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, para fornecimento, desde que aceitas as mesmas 

condições oferecidas pelo licitante vencedor inclusive quanto ao preço.  

 

20.2 – As penalidades previstas em lei e neste Edital não se aplicam aos 

licitantes que forem convidados nos termos do subitem anterior.  

 

20.3 – O licitante que convocado, não firmar a ata de registro de preços, 

dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução da ata de registro de preços, comportar-se de modo 

inidôneo ou, cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e 

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração e 

será descredenciado do cadastro de fornecedores pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital.  

 

20.4 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração Municipal, 

resguardada os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas 

seguintes sanções:  

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), 

calculada sobre o valor total estimado da ata de registro de preços, 

pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93;  

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) 

calculada sobre o valor total estimado da ata de registro de preços, 

por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega 

total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;  

c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), 

calculada sobre o valor total estimado da ata de registro de preços 

pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, 

caracterizando a inexecução parcial do mesmo.  

d) Advertência. . 
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20.5– A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade 

da aplicação de outras, previstas nas Leis 10.520/2002 e 8.666/93, nem a 

responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos 

causados à Administração.  

20.6- A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de 

MUZAMBINHO, via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da notificação.  

20.7– O valor da multa poderá ser descontado na ocasião dos pagamentos, 

em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja 

superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

20.8– As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis, sendo que, em qualquer hipótese de aplicação de sanções será 

assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.  

 

21 – DOS ILÍCITOS PENAIS 

 

21.1 – As infrações penais tipificadas na Lei Federal 8.666/93 serão objeto de 

processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais 

cominações aplicáveis. 

 

22 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

  

22.1. A Ata de Registro de Preços proveniente deste procedimento terá 

vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. 

22.2 – A licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do 

recebimento da comunicação específica, para assinar a ata de registro de 

preços respectiva diretamente na Prefeitura Municipal de MUZAMBINHO, ou 

retirar o respectivo instrumento, devendo devolver no prazo máximo 03 (três) 

dias úteis, o que obedecerá às condições indicadas na minuta, na qual estão 

definidas as condições de fornecimento, do pagamento dos preços, as 

obrigações da firma contratada e as penalidades que estará sujeita para 

eventual inobservância das condições ajustadas. 

  

22.3 – Até a assinatura da ata de registro de preços, a proposta da licitante 

vencedora poderá ser desclassificada se a Administração Municipal tiver 

conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o 

julgamento.  

 

22.4 – Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por 

fatos referidos no item anterior, a Administração Municipal poderá convocar 
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as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação de acordo 

com a Lei Federal 10.520/2002.                                                                            

  

22.5 – A associação da licitante vencedora com outrem, bem como a cessão, 

a transferência parcial, a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas 

quando apresentada documentação comprobatória que justifique quaisquer 

das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito da Administração 

Municipal e desde que não afete a boa execução da ata de registro de 

preços. 

 

23 – FISCALIZAÇÃO 

 

23.1 – A Administração Municipal, por intermédio de representante, exercerá 

a fiscalização da ata de registro de preços e registrará todas as ocorrências e 

deficiências verificadas mediante relatório, cuja cópia será encaminhada à 

Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades.                                                                                                                                                     

 

23.2 – As exigências e a atuação da fiscalização, em nada restringem a 

responsabilidade integral e exclusiva do licitante vencedor, no que concerne 

à execução do objeto da ata de registro de preços.  

 

24 – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS  

 

24.1 – O fornecimento será efetuado em entrega parcelada e será 

requisitado por meio de Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de 

Compras e Licitações.  

 

24.2 – A entrega do produto será fiscalizada por servidor responsável, o que 

não eximirá a Contratada da responsabilidade pelo fornecimento, 

notadamente quanto aos aspectos de qualidade, estado de conservação 

das embalagens, ou quaisquer outras alterações que venham interferir na 

qualidade do objeto ofertado. 

 

24.3 – O objeto da licitação será entregue pelo licitante vencedor dentro do 

município de MUZAMBINHO, em local a ser especificado na futura Ordem de 

Compra, em prazo não superior a 05 (CINCO) dias, após seu recebimento. 

 

24.4 – A Administração reserva-se o direito de não receber os produtos em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo 

cancelar a contratação e aplicar as sanções estipuladas.  

 

24.5 – A Contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas 

produtos em que se verifique irregularidade.  
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25 – DO PAGAMENTO, REAJUSTE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

25.1 – Os pagamentos são realizados em até 30 dias após emissão de Nota 

Fiscal e sua regular liquidação pelo(s) servidor(es) competente(s), observada 

a prévia emissão de Ordem de Compra e Empenho.  

 

25.2 – Os pagamentos são realizados por meio de depósito bancário, razão 

pela qual a empresa deverá informar nas Notas Fiscais seus dados bancários e 

o número da Ordem de Compra que vier a ensejar o(s) futuro(s) 

fornecimento(s).  

 

25.3 – As despesas deste processo correrão por conta da dotação 

orçamentária específica do orçamento vigente, as quais serão apontadas 

pelo setor requisitante no ato que antecede cada aquisição, conforme 

dispõe o Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão 

presentes na ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA DE EMPENHO, instrumento 

substitutivo do contrato/ata de registro de preços. 

 

25.4 – Caso ocorra atraso no pagamento o mesmo sofrerá atualização 

monetária através da variação do INPC entre a data prevista e a do efetivo 

pagamento.  

 

25.5 – Para recebimento dos pagamentos a Contratada fica obrigada a 

manter atualizadas as certificações de regularidade para com o INSS, FGTS e 

CNDT. 

 

25.6 – O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular da 

ata de registro de preços.  

 

25.7 – A Nota Fiscal deverá ser entregue pelo licitante vencedor, diretamente 

ao representante da Administração Municipal, que somente atestará o 

recebimento dos materiais e liberação da referida Nota Fiscal para 

pagamento quando cumpridas todas as condições pactuadas pela 

Contratada.  

 

25.8 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, aquela será devolvida ao licitante vencedor e o pagamento 

ficará pendente até que este providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento reiniciar-se-á após a regularização da 

situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 

ônus para a Prefeitura de MUZAMBINHO.  

 

25.9 – Os preços contratados não sofrerão reajuste, em atendimento as 

determinações da Lei Federal 9.069/95 e Lei Federal 10.192/01. 
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26 – DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

 

26.1 – A Administração poderá revogar a presente licitação ou parte dela por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para 

recebimento das propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer 

reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.  

 

27 – INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO 

 

27.1 – O licitante deverá fazer o seu credenciamento junto ao Banco do Brasil, 

em qualquer agência, podendo obter informações pela internet, no 

endereço www.licitacoes-e.com.br, sistema de licitações. 

  

27.2 – O licitante apto a participar do certame deverá confirmar durante o 

envio das propostas, em campo específico do sistema, que cumprirá 

plenamente os requisitos de habilitação contidos neste Edital.  

 

27.3 – Poderá ser impressa a CARTILHA DO FORNECEDOR junto ao site acima 

referido, através do link “Introdução às regras do Jogo”, para que não 

ocorram dúvidas de procedimento durante a sessão.  

 

27.4 – Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal obtidas 

junto às Agências do Banco do Brasil sediadas no País.  

 

27.5 – O valor inicial dos lances corresponderá ao menor preço ofertado na 

abertura das propostas. 

 

27.6 – Depois de finalizando o lote, os fornecedores poderão registrar seus 

questionamentos para o(a) Pregoeiro(a) a qualquer momento, via sistema, 

acessando a sequência “Relatório da disputa” para cada lote disputado, 

“Chat Mensagem”. Essa opção estará disponível até o momento que o(a) 

Pregoeiro(a) declarar o fornecedor do lote. Todas as mensagens constarão 

no histórico do Relatório de Disputa.  

 

27.7 – O representante credenciado do fornecedor para oferecer propostas 

para uma licitação deve observar o seguinte roteiro: 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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 Acesso Identificado (chave e senha intransferíveis) > Suas Propostas > 

Pesquisa >  

 Na caixa de diálogo que é apresentada, preencher os dados conforme 

desejado >  Pesquisar >  

 O sistema apresenta uma relação com todas as licitações do órgão 

pesquisado que estão na fase Acolhimento de Propostas>  

 Ao identificar a licitação de seu interesse poderá:  

 

a) Clicar sobre o título da licitação (texto em azul-claro) para acessar o 

Edital e fazer o download do mesmo (movimenta o cursor para baixo 

até o final da página e clica sobre o Edital localizado no campo 

Documentos, na lateral inferior esquerda da página) ou,  

b) Participar diretamente da licitação. Clicar no botão oferecer propostas 

> preenche o campo valor total do lote > confirmar. O sistema informa 

sobre o sucesso da entrega da proposta com indicação da data e hora 

do registro.  

27.8 O representante do fornecedor deve observar no Edital quando ocorrerá 

a disputa do processo licitatório. Na data e hora ali especificadas o 

representante do fornecedor acessa a sequência: sala de disputa > entrar 

sala de disputa (opção propostas abertas) > entrar na sala de disputa > 

continuar.  

27.9 O acesso do representante à sala de disputa virtual ocorrerá somente 

após o acesso do(a) Pregoeiro(a) à mesma (sala aberta) e a oferta de lances, 

somente após mensagem do sistema sobre o início da disputa do lote. Na sala 

de disputa, o representante deve abrir a opção Detalhes disputa (lateral 

superior direita da sala) para acompanhar detalhes dos lances (melhor lance 

ofertado e o valor de seu último lance) e tempo de disputa da fase atual. 

27.9.1 Na área central da sala virtual observa informações geradas pelo 

sistema e mensagens encaminhadas pelo(a) Pregoeiro(a) e à sua direita, 

relação de todos os lances participantes (o seu e os dos concorrentes). Na 

parte inferior, o campo para digitar lances. Para enviar lances, o 

representante digita o valor (usar a pontuação vírgula quando ofertar valor 

com decimais / centavos/) do seu lance em Digite o valor do lance > enviar 

lance > o sistema pergunta se deseja confirmar o valor do lance? > confirmar.  

 

28 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

28.1 No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 
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28.2 É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior 

de informação ou documentos que deveriam constar originalmente na 

proposta ou habilitação. 

28.3 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

encaminhamento de suas propostas e lances.  

28.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, 

em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

28.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente 

disposto em contrário. 

28.6 Após abertura da sessão virtual do certame não caberá desistência, 

salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) 

Pregoeiro(a), por decisão fundamentada.  

28.7 Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na 

qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances 

apresentados e demais informações relativas à sessão pública.  

28.10 Caso este Edital seja republicado, as propostas porventura 

encaminhadas serão canceladas, permanecendo o credenciamento dos 

licitantes e, em caso de retificação do Edital, apenas o credenciamento 

continua valendo.  

28.11 A Contratada não poderá ceder ou caucionar os direitos creditórios 

oriundos da ata de registro de preços objeto desta licitação, em quaisquer 

operações financeiras, sem a prévia e expressa anuência da Administração 

Municipal.  

28.12 Havendo divergência entre os termos do Edital e os constantes do 

respectivo instrumento contratual e demais anexos vinculados ao ato 

convocatório, prevalecerão as disposições deste, cuja correção deverá ser 

efetuada em momento oportuno, conforme disposto em lei.  

28.13 É vedada a subcontratação da totalidade do objeto principal desta 

licitação.  

28.14 O Edital, planilhas, anexos, Termos de Referência e toda documentação 

da licitação são complementares entre si.  

28.15– Qualquer medida judicial oriunda desta licitação será processada na 

Comarca de MUZAMBINHO, com expressa renúncia de qualquer outra, por 

mais privilegiada que seja.  

28.16– Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte:  

a) Anexo I Termo de Referência  

b) Anexo II – Modelo de declaração conjunta sobre atendimento às 

condições de participação;  
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c) Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento fiscal;  

d) Anexo IV – Modelo proposta comercial;  

e) Anexo V – Modelo de declaração de atendimento do objeto;  

f) Anexo VI – Modelo de declaração de que não emprega menor;  

g) Anexo VII – Modelo de Ordem de Compra;  

 

28.17 O desatendimento de exigências formais e não essenciais não 

importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições 

de suas qualificações e as exatas compreensões de sua proposta, não fira os 

princípios constitucionais e preserve o interesse público.  

28.18 O presente Edital está sujeito a eventuais alterações, cabendo às 

empresas interessadas acompanhar, por meio do sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de MUZAMBINHO, todo o trâmite do processo licitatório até a data 

de abertura do certame.  

2819 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o 

interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

28.20 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Administração 

Municipal, observados os princípios basilares e demais normas contidas na Lei 

Federal 10.520/02, no Decreto Municipal nº 1389/2002 e 2345/2019 

(regulamenta o SRP no município) e na Lei Federal 8.666/93.  

 

  

Muzambinho, 08 de fevereiro de 2021.  

 

 

 

  

Sueli Antônia de Matos 

Pregoeiro(a)  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO 093/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 006/2021 

   

1- OBJETO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico a futura e eventual 

aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS 

AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS INCLUSIVE MERENDA ESCOLAR E CESTAS 

BÁSICAS, conforme quantidades, especificações e condições gerais do 

fornecimento contidas neste Edital e seus anexos. 

 

2 FUNDAMENTO LEGAL  

  

2.1 -  A aquisição dos produtos, objeto deste Termo de Referência, tem amparo 

legal nos Decretos Municipais 1389/2002, 2345/2019 e 2383/2020 e na Lei nº 

10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

  

3– JUSTIFICATIVA  

      

3.1 - Elaboramos o presente termo, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei 

Federal nº 10.520/2002 Decreto Municipal nº  2383/2020 (regulamenta o pregão 

no município) e Decreto Municipal nº 1389/2002 e 2345/2019 (regulamenta o SRP 

no município), assim como eventuais alterações posteriores, objetivando a 

contratação de empresa fornecedora de GENEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL , 

buscando suprir as necessidades das Secretarias e Departamentos da  

Administração Pública Municipal, inclusive MERENDA ESCOLAR E CESTAS BÁSICAS 

e que demandam da utilização destes produtos exigindo-se a aquisição rotineira 

destes produtos, por um período de 12 (doze) meses, com base em estimativa 

feita pela secretaria solicitante. 

 

4. TERMOS DE ECONOMICIDADE 

  

4.1 A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição 

dos produtos em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da 

competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado 

processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o 

“Menor Preço”. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a 

Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que 

dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao preço 

ofertado pela (s) empresa (s), cuja escolha recairá naquela que cotar o menor 

preço.  
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5– ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

  

Lote  Quant Unid. Descrição 

1  3.000 Pct. 

Achocolatado instantâneo de 700 g a 800 g. 

Instantâneo. Em pó solúvel, isentas de matérias 

terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas 

de sementes de cacau e outros detritos 

vegetais. Pó em aspecto homogêneo, cheiro 

característico do produto e sabor doce. 

Enriquecido com no mínimo 75 kcal. 

Acondicionado em embalagem devidamente 

rotulada. Validade mínima de 6 meses a partir 

da data de entrega. De qualidade igual ou 

superior as marcas: Nescau, Toddy, Garoto ou 

Santa Amália.   

2  3.000 Pct. 

Açúcar Cristal. Granulado, origem vegetal, 

contendo mínimo de 98,3% de sacarose de 

cana de açúcar, livre de fermentação. 

Acondicionado em embalagem plástica, 

integra, resistente, vedado hermeticamente, 

isento de detrito, parasitas e matéria terrosa 

com peso líquido de 5 kg, validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega. De 

qualidade igual ou superior as marcas: Monte 

Alegre, Santa Rita, Colombo. 

3  60 Unid. 

Adoçante Dietético. Em gotas, 100% 

Esteviosídeo, embalagem contendo no mínimo 

80 ml, água, edulcorantes naturais glicosídeos 

de esteviol. Benzoato de sódio e sorbato de 

potássio, aciduidante, ácido cítrico. Sem 

sacarina e sem acesulfame-K. Com prazo de 

validade acima de 2 anos da data da entrega. 

4  500 KG 

Alho. N º 5, roxo, com bulbos inteiros e sãos, sem 

brotos, sem grãos chochos, ardidos, 

manchados ou outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e qualidade. Livre de 

resíduos fertilizantes. Acondicionados em caixa 

de papelão, contendo 10 kg devidamente 

rotuladas.                                 

5  2625 Pct. 

Arroz. Tipo 1, agulhinha, polido, longo fino, com 

no mínimo 90 % de grãos inteiros, isento de 

barriga branca, sem glúten, embalados em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, 

não violados, resistentes, acondicionados em 

fardos lacrados, devidamente rotulados e com 
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peso líquido de 5 Kg. Validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. De 

qualidade equivalente ou similar às marcas: 

Fogão de lenha, Maná, Panela de Ferro. AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

6  875 Pct. 

Arroz. Tipo 1, agulhinha, polido, longo fino, com 

no mínimo 90 % de grãos inteiros, isento de 

barriga branca, sem glúten, embalados em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, 

não violados, resistentes, acondicionados em 

fardos lacrados, devidamente rotulados e com 

peso líquido de 5 Kg. Validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. De 

qualidade equivalente ou similar às marcas: 

Fogão de lenha, Maná, Panela de Ferro. COTA 

EXCLUSIVA LC 123/2006 

7  3.500 KG 

Batata. Tipo inglesa, lavada, lisa. Com polpa 

intacta e limpa, com coloração. Tamanho 

média. Sem brotos, rachaduras ou cortes na 

casca. Livre de machucaduras, bolores ou 

outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre da maior parte 

possível de resíduos de fertilizantes. Isenta de 

umidade externa anormal. De colheita recente 

e acondicionadas em sacos de 50 kg. 

8  3.000 Unid. 
Bebida Láctea sabor chocolate. Caixa com 200 

ml. 

9  2.000 Unid. 

Biscoito doce recheado sabor chocolate. Com 

aproximadamente 130 gramas. Do tipo 

passatempo.  

10  2.000 Pct. 

Biscoito salgado tipo água e sal. Produzido a 

partir de matérias primas sãs e limpas, massa 

bem assada, com consistência crocante e sem 

corantes artificiais. Acondicionadas em 

embalagens devidamente rotuladas, 

impermeáveis, com peso líquido de 400 g. Data 

de validade não inferior a 60 dias da data de 

entrega. 

11  1.000 Pct. 

Biscoito salgado. Embalagem de 

aproximadamente 162 gramas sendo 6 pacotes 

de 27 g. Sabores variados. De qualidade igual 

ou superior ao Pit Stop. 

12  4.500 Pct. 

Biscoito tipo Maisena. Produzido a partir de 

matérias primas sãs e limpas. Massa bem 

assada. Sem recheio e sem cobertura. Tipo 

“maisena”. Cor, cheiro e sabor próprios. Não 
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podendo ser queimados ou com caracteres 

organolépticos anormais. Não podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiços. Acondicionados em 

embalagem devidamente rotulada, 

impermeável, com peso líquido de 400 g. Data 

de validade não inferior a 60 dias da data de 

entrega. 

13  3.500 Pct. 

Café. Pó para preparo de café, 100% ARÁBICO, 

bebida dura, torrado e moído; pó fino e 

homogêneo; de aspecto, cor, odor e sabor 

característicos. Em embalagens de 500 gramas, 

íntegras, sem aberturas ou estofamentos, mofo, 

fermentação ou outras sujidades, devidamente 

rotuladas, padrão que obedeça a portaria SUS 

nº 377 de 26/04/1999. De qualidade similar ou 

equivalente as marcas de mercado: 

Muzambinho, Evolutto ou Padre Vitor.  

14  4.875 KG 

Carne bovina. Acém. Congelada, limpa, sem 

gorduras, sebos ou misturas de carnes. Não 

amolecida e nem pegajosa e de cor e odor 

próprios da espécie. Corte em cubos e moída. 

(Quando moída, a carne deverá ser passada 2 

vezes pela máquina). Embalada a vácuo em 

embalagem limpa, resistente, não violado, e 

que garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de 

identificação, data de validade, qualidade do 

produto devidamente rotulada contendo o 

Sistema de Inspeção Federal (SIF), Sistema de 

Inspeção Municipal (SIM) ou Instituto Mineiro de 

Agropecuária (IMA). Embalagem de 2 kg. 

Validade mínima de 4 meses na data de 

entrega. AMPLA CONCORRÊNCIA 

15  1.625 KG 

Carne bovina. Acém. Congelada, limpa, sem 

gorduras, sebos ou misturas de carnes. Não 

amolecida e nem pegajosa e de cor e odor 

próprios da espécie. Corte em cubos e moída. 

(Quando moída, a carne deverá ser passada 2 

vezes pela máquina). Embalada a vácuo em 

embalagem limpa, resistente, não violado, e 

que garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de 

identificação, data de validade, qualidade do 
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produto devidamente rotulada contendo o 

Sistema de Inspeção Federal (SIF), Sistema de 

Inspeção Municipal (SIM) ou Instituto Mineiro de 

Agropecuária (IMA). Embalagem de 2 kg. 

Validade mínima de 4 meses na data de 

entrega. COTA EXCLUSIVA LC 123/2006 

16  1.500 KG 

Cebola. Tipo salada, lisa, média, vermelha. Com 

polpa intacta e limpa. Coloração e tamanho 

médio, uniformes, típicos da variedade, sem 

brotos, rachaduras ou cortes na casca. Sem 

manchas, machucaduras, bolores ou outros 

defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Livre da maior parte possível de 

terra aderente à casca. Livre de resíduos de 

fertilizantes. Isenta de umidade externa 

anormal. De colheita recente. Acondicionada 

em embalagem de 20 kg. 

17  3.000 KG 

Coxa e Sobre coxa desossada. Congelada, 

isento de água, sem osso, gordura. 

Acondicionada em embalagem devidamente 

rotulada contendo no máximo 1,0 kg. 

Apresentando selo de inspeção da IMA 

(Instituto Mineiro de Agropecuária), SIF (Sistema 

de Inspeção Federal), SIM (Sistema de Inspeção 

Municipal. Validade mínima de 3 meses na 

data de entrega.  

18  1.500 Unid. 

Extrato de Tomate (lata). Com no máximo 60% 

de energia (kcal). Concentrado. Preparado 

com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele 

e sementes. Isento de fermentações, de 

sujidades, parasitas, larvas e detritos animais 

e/ou vegetais estranhos. Massa consistente, 

com verniz sanitário. Acondicionado em 

embalagem devidamente rotulada. Entrega 

em caixas contendo 12 latas com peso líquido 

de aproximadamente 350 gramas cada lata. 

De qualidade igual ou superior às marcas: 

Elefante ou Santa Amália. 

19  
 

2.000 

 

Unid. 

Extrato de tomate (sachê). Com no máximo 14 

(kcal) por porção de 30 g. Concentrado. 

Preparado com frutos maduros, escolhidos, 

sãos, sem pele e sementes. Isento de 

fermentações, de sujidades, parasitas, larvas e 

detritos animais e/ou vegetais. Massa 

consistente. Acondicionado em sachês de 

aproximadamente 1 kg. De qualidade igual ou 
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superior às marcas: Elefante ou Santa Amália. 

20  
 

2.000 

 

Pct. 

Farinha de milho. Em flocos grandes, amarelos. 

Sem sal. Embalada em pacotes plásticos de 500 

g, transparentes, limpos, não violados, 

resistentes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação 

nutricionais, número de lote e quantidade do 

produto. Validade mínima de 6 meses contados 

a partir da data de entrega.  

21  2.000 KG 

Farinha de trigo. Especial, Tipo 1. Obtida a partir 

de grãos germinados, sãos e limpos, isentos de 

matéria terrosa e em perfeito estado de 

conservação. Não devendo ser úmida, 

fermentada ou rançosa. Acondicionada em 

embalagem de papel, devidamente rotulada 

contendo 1 kg. Com validade mínima de 4 

meses contados a partir da data de entrega.  

22  3.500 Pct. 

Feijão carioquinha. Tipo 1, classe carioquinha, 

em sacos plásticos transparentes, isento de 

sujidades, não violados, resistentes, 

acondicionados em fardos lacrados, isentos de 

qualquer material que prejudique sua 

aparência e qualidade. Produtos de última 

safra. Acondicionado em embalagem 

devidamente rotulada, com peso líquido de 2 

kg. Validade mínima de 6 meses a partir da 

data de entrega.  

23  300 Unid. 

Fermento químico em pó. Para confecção de 

bolos. Contendo tampa de rosca medidora. 

Isento de mofo e qualquer substância nociva. 

Pote plástico em polietileno de alta densidade, 

com tampa de rosca, e com prazo de validade 

de 6 meses a partir da data de entrega. 

Embalagem com 250 gramas. Equivalente ou 

similar a marca Royal. 

24  2.000 KG 

Fubá. Tipo moinho. Mimoso. De milho 

processado em grãos crus, secos. Para preparo 

culinário. Com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios. Livre de fertilizantes, fungicidas, 

parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. 

Acondicionado em saco plástico contendo 1 

kg e deverá apresentar validade mínima de 

6(seis) meses a partir da data de entrega.  

25  1.000 Unid. 

Goiabada cascão. Em tablete de 350 gramas, 

embalagem rotulada, contendo prazo de 

fabricação e validade. 
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26  5.000 Lt. 

Leite de vaca. Tipo “C”. Pasteurizado. 

Características organolépticas próprias do 

produto. Aspecto líquido homogêneo, limpo. 

Dentro dos parâmetros mínimos de qualidade, 

conforme legislação vigente. Embalagem 

contendo 1 litro, com todas as informações 

pertinentes ao produto previstas em legislação. 

Constando data de fabricação e validade. 

27  120 Unid. 

LEITE DE SOJA (ALIMENTO A BASE DE 

SOJA). Deve ter como principal ingrediente o 

extrato de soja, 0% lactose e 0% colesterol e 

fonte de proteínas, enriquecido com vitaminas 

e minerais, deve possuir o mínimo de 240mg de 

cálcio para uma porção de 200ml do produto, 

embalagem de 1 L. Na embalagem deve 

constar os ingredientes, datas de fabricação e 

validade e número do lote. Marcas de 

referência: Ades original, Cemil Soy Original, 

Mais Vita Soja Original. 

28  1.500 Unid. 

Leite em pó solúvel, integral. Com no mínimo 

240 mg de cálcio e 3gr de gordura por porção 

de 26 gramas. Aspecto próprio em sabor, cor e 

cheiro. Fabricado a partir de matérias primas 

sãs e limpas. Isento de matérias terrosas e 

parasitas. Livre de umidade, não fermentado e 

não rançoso. Pó fino, cor branca. 

Acondicionado em embalagem devidamente 

rotulada contendo 400 gramas. 

29  100 Latas 

LEITE EM PÓ INFANTIL - para lactentes de 6 

meses a 1 ano, embalagem de 800 a 900g, em 

pó, a base de proteínas lácteas, isenta de 

sacarose, contendo prebióticos. O produto 

deverá atender todas as recomendações do 

Codex Alimentarius FAO/OMS e da Resolução 

RDC nº 44/2011. Aspecto: pó uniforme, sem 

grumos, cor característica, não rançoso. 

Embalagem lata de 800 a 900 gramas, 

hermeticamente fechada. Deverá apresentar 

Registro no Órgão Competente, composição 

nutricional, ingredientes e modo de preparo. 

Deverá apresentar colher medida no interior da 

embalagem.  

30  50 Latas 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 0 

LACTOSE: leite em pó integral zero lactose, 

embalagem de 300g a 400g gramas. Contendo 

tabela nutricional, data de validade e Registro 
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no órgão competente. 

31  22.500 LT 

Leite Integral. UHT, integral, mínimo 240 mg de 

cálcio por porção de 200 ml. Envasado sob 

condições assépticas, em embalagem Tetra 

Pak, esterilizada. Aspecto líquido de cor branca, 

odor e sabor característicos. Não devendo 

conter qualquer tipo de impureza. Ausência de 

conservadores ou formaldeído. Embalagem 

devidamente rotulada, contendo 12 unidades 

de 1 litro em cada caixa. AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

32  7.500 LT 

Leite Integral. UHT, integral, mínimo 240 mg de 

cálcio por porção de 200 ml. Envasado sob 

condições assépticas, em embalagem Tetra 

Pak, esterilizada. Aspecto líquido de cor branca, 

odor e sabor característicos. Não devendo 

conter qualquer tipo de impureza. Ausência de 

conservadores ou formaldeído. Embalagem 

devidamente rotulada, contendo 12 unidades 

de 1 litro em cada caixa. COTA EXCLUSIVA LC 

123/2006 

33  300 Litros 

Leite de vaca, UHT e zero lactose. Leite indicado 

para pessoas que sofrem de intolerância a 

lactose, permitindo uma alimentação 

balanceada, com todos os benefícios do leite, 

sem prejudicar o seu organismo, validade 

mínima de 90 dias no momento da entrega, 

embalagem Tetra Pak, 1 litro. Registro do IMA 

ou SIF. 

34  1.800 KG 

Maçã Nacional. Vermelha, de boa qualidade, 

pesando em média 80 g cada, inteiras e sãs. No 

ponto de maturação adequado para o 

consumo. Isentas de sujidades parasitas e 

larvas. Sem umidade externa anormal, com 

sabor e odor característicos. 

35  2.500 Pct. 

Macarrão tipo Ave Maria. Com ovos, fabricado 

a partir de matérias primas sãs e limpas e isentas 

de materiais terrosos, parasitas e larvas. Na 

embalagem não poderá haver mistura de 

outros tipos de macarrão. Rendimento mínimo 

após o cozimento de 2 vezes a mais o peso 

antes da cocção. Acondicionados em 

embalagens devidamente rotuladas de 500 g. 

De qualidade igual ou superior as marcas: 

Santa Amália. 
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36  4.000 Pct. 

Macarrão Espaguete. Com ovos. Fabricado a 

partir de matérias sãs e limpas e isentas de 

materiais terrosos, parasitas e larvas. Não 

poderá haver mistura de outros tipos de 

macarrão. Rendimento mínimo após o 

cozimento de 2 vezes a mais o peso antes da 

cocção. Acondicionados em embalagem 

devidamente rotulada de 500 g. De qualidade 

igual ou superior as marcas: Santa Amália. 

37  1.000 Unid. 

Macarrão tipo Parafuso. Com ovos, fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas e isentas 

de materiais terrosos, parasitas e larvas. Na 

embalagem não poderá haver mistura de 

outros tipos de macarrão. Rendimento mínimo 

após o cozimento de 2 vezes a mais o peso 

antes da cocção. Acondicionados em 

embalagens devidamente rotuladas de 500 g. 

De qualidade igual ou superior as marcas: 

Santa Amália. 

38  2.500 Unid. 

Margarina 500 g. Vegetal com sal. Mínimo de 

70% de lipídios, sem gorduras trans. Fabricada a 

partir de matérias primas selecionadas. 

Aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à 

mesma. Devendo estar isenta de ranço e de 

outras características indesejáveis. 

Acondicionada em embalagem devidamente 

rotulada de polietileno atóxico resistente, com 

peso líquido de 500 g e com validade mínima 

de 6 meses a partir da data de entrega.  De 

qualidade igual ou superior a Qualy, Delícia, 

Doriana. 

39  200 Pct. Milho de pipoca. Pacote de 500 gramas. 

40  300 Unid. 

Milho verde. Em conserva, acondicionado em 

recipiente de forma flandres, integro, resistente, 

vedado hermeticamente e limpo, sem amasso 

na embalagem. Deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, data de fabricação, 

validade e quantidade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 meses a partir 

da data de fabricação. Embalagem em lata 

com peso líquido de 2 kg.  

41     300 Kg 

Queijo tipo muçarela. Fatiada, elaborado com 

leite de vaca integral, pasteurizado, fermento 

láctico, coalho e sal. Textura firme de cor 

branca. Produto de fabricação nacional, sem 
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registro de irregularidades junto a ANVISA e 

certificado pelo Ministério da Agricultura – SIF. 

Baixo percentual de gordura total e saturada. 

Isento de glúten e gordura trans. 

42  5.000 Unid. 

Óleo de soja. Refinado. Tipo 1.  Preparado a 

partir de grãos de soja sãos e limpos. Sem 

colesterol. Acondicionado em embalagem 

devidamente rotulada, contendo volume 

líquido de 900 ml. Com validade mínima de 6 

meses contados da data de entrega. De 

qualidade igual ou superior às marcas: Liza, 

ABC, Sadia e Soya. 

43  100 Pct.  

Orégano. Pacote de 500 g. Produto constituído 

por 100% de folhas de Espécimes vegetais 

genuínas Origanum vulgares, L., sãs, limpas e 

secas, aspecto de folhas ovalada seca, verde 

pardacenta, cheiro e sabor próprios. O produto 

não deve apresentar sujidades, parasitas e 

larvas. O produto deve estar acondicionado 

em embalagem de pacotes plásticos de 500 g, 

transparente, resistente. O produto e suas 

condições deverão estar de acordo com a NTA 

70 (Normas técnicas para condimento e 

Temperos – Decreto nº 12.486 de 20/10/78). 

44  2.500 DZ 

Ovos de galinha. Tipo grande. Vermelhos, 

frescos, casca firme e homogênea. Lisos, limpos, 

sem rachaduras. Validade mínima de 15 dias a 

partir da data de entrega. Acondicionados em 

embalagens rotuladas (de acordo com a 

legislação vigente) contendo 1 dúzia em cada 

caixa. 

45  1.000 Kg 
Pão francês 25 gramas. Produzido com farinha 

de trigo e fermento fresco, 25 gramas. 

46  5.000 KG 

Pão Francês. Produzido com farinha de trigo 

especial, fresco, não podendo apresentar-se 

crú, queimado, quebradiço, murcho ou 

excessivamente seco. Com 50 g cada unidade. 

47  3.000 KG 

Peito de frango. Congelado, isento de água, 

sem osso, gordura ou pele. Acondicionado em 

embalagem devidamente rotulada contendo 

no máximo 1,0 kg. Apresentando selo de 

inspeção da IMA (Instituto Mineiro de 

Agropecuária), SIF (Sistema de Inspeção 

Federal), SIM (Sistema de Inspeção municipal). 

Validade Mínima de 3 meses da data de 

entrega.  
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48  3.750 KG 

Pernil: Traseiro de porco, carne suína sem osso, 

sem banha, cortada em cubos de 30 a 50 g, 

com sabor, odor e cor característicos do 

produto de boa qualidade, congelado, 

apresentado em embalagens transparentes 

resistentes fechadas à vácuo ou outro 

fechamento bem lacrado, com denominação 

do nome do produto, fabricante, endereço, 

registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU 

SIM), data de fabricação e validade. 

Embalados de 500g a 05 kg. AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

49  1.250 KG 

Pernil: Traseiro de porco, carne suína sem osso, 

sem banha, cortada em cubos de 30 a 50 g, 

com sabor, odor e cor característicos do 

produto de boa qualidade, congelado, 

apresentado em embalagens transparentes 

resistentes fechadas à vácuo ou outro 

fechamento bem lacrado, com denominação 

do nome do produto, fabricante, endereço, 

registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU 

SIM), data de fabricação e validade. 

Embalados de 500g a 05 kg. COTA EXCLUSIVA 

LC 123/2006 

50  100 Pct. Pirulitos Sortidos. Embalagem com 50 Unidades. 

51  600 KG 

Pó para gelatina. Com no mínimo 61 kcal e 1,3 

gramas de proteína em cada 100 gramas. 

Acondicionado em embalagem devidamente 

rotulada contendo 1 Kg. Sabores: uva, 

morango, framboesa, pêssego, tuti-fruti e limão. 

Deverá apresentar validade mínima de 6 meses 

contados da data de entrega.  

52     300 Kg 
Presunto cozido. Sem capa de gordura, 

produzido com pernil suíno. 

53  3.000 Unid. 
Refrigerante sabor guaraná. Embalagem pet de 

aproximadamente 200 ml.  

54  2.000 Pct. 

Sal refinado. Iodado. De mesa. Cloreto de sódio 

extraído de fontes naturais. Recristalizado. Com 

teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre 

a substância seca. Adicionado de 

antiumectante e iodo. Cristais de granulação 

uniforme. Não devendo ser pegajoso, nem 

empedrado. Cor branca, inodoro, sabor salino. 

Acondicionado em embalagem devidamente 

rotulada de polietileno atóxico, resistente, 

contendo peso líquido de 1 kg. 
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55  2.000 Kg 

Salsicha. De Carne bovina/suína. Tipo hot-dog, 

com sabor, odor e cor característicos do 

produto de boa qualidade, sem manchas 

amareladas ou esverdeadas, congelado, em 

embalagem transparente resistente, com 

fechamento à vácuo ou outro fechamento 

bem lacrado, com denominação do nome do 

produto, fabricante, endereço, registro no 

ministério da Agricultura (SIF, IMA), data de 

fabricação com no mínimo 60 % da data da 

validade na entrega. Embalados de 500 g a 5 

kg. 

56  2.000 Unid. 
Suco pronto. Sabores variados. Caixa com 

aproximadamente 200 ml. 

57  1.000 Unid. 
Suco pronto. Sabores variados. Caixa com  1 

litro. 

58  250 KG 

Tempero Completo.  Sem pimenta e 

condimentos, a base de sal, alho e cebola. Sem 

conservantes e corantes. Pote plástico de 1 Kg, 

resistente e lacrado. Com prazo de validade de 

no mínimo 6 meses a partir da data de entrega. 

59  10 Pote 
Tempero de alho puro. Sem sal. Embalagem de 

500 gramas. 

60  20 Pct. 

Tempero para Carne. Ingrediente: Sal, colorífico, 

alho, cebola, orégano, salsa, louro, 

condimentos preparados de alho e de cebola, 

realçadores de sabor glutamato monossódico, 

inosinato dissódico e guanilato dissódico. Do 

tipo Sazon, embalagem com 60 gramas. 

61  400 Unid. 

Vinagre. De álcool. Produto natural fermentado 

acético simples. Isento de corantes artificiais, 

ácidos orgânicos e minerais estranhos. Livre de 

sujidades, materiais terrosos e detritos de 

animais e vegetais. Acondicionado em 

embalagem devidamente rotulada contendo 

750 ml com validade de no mínimo 6 meses da 

data de entrega. 

 

5.1- DAS AMOSTRAS     

1 – O Pregoeiro (a) se reserva no direito de requisitar amostras dos produtos 

licitados quando assim julgar necessário; 

2 – A empresa terá o prazo máximo de cinco dias úteis para enviar as 

amostras solicitadas pelo município. 

3 – Os custos de envio das amostras serão por conta da empresa detentora 

do item; 
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4 – O critério de análise de amostras será a sua conformidade com o 

descritivo do item no edital; 

5 – As amostras serão analisadas pelo secretário da pasta ou por servidor (es) 

por ele designado (s) para tal. 

 

Observações:  

1-Produtos entregues fora da especificação do edital deverão ser substituídos 

no prazo máximo de 05(cinco) dias sem qualquer ônus para o município. 

 

6- DOS PRAZOS DE ENTREGA   

  

6.1 A Contratada deverá entregar os produtos em até 05 (cinco) dias, após o 

recebimento da ordem de fornecimento emitida pelo departamento de 

compras da Prefeitura Municipal de Muzambinho, na quantidade e local 

indicado na solicitação.  

 

6.2 ATENÇÃO: 1- CRONOGRAMA DE ENTREGA PARA OS PRODUTOS 

REQUISITADOS PARA MERENDA ESCOLAR: 

 

          6.2.2 - QUANDO ORDENS DE FORNECIMENTO FOREM EMITIDAS PARA A 

MERENDA ESCOLAR AS MESMAS TERÃO OS SEGUINTES CALENDÁRIOS DE 

ENTREGA: 

 

1- Sendo que os itens com os seguintes códigos: 12514, 18089, 10512, 9342, 

21341 20090, 9468, 10634, 20596, 17442, 3769, 17443, 16142, 253, 21172, 

20091, 20092, 20107, 2116, 21340,20593, 17445, 1804, 5922, 17446, 239, 

272, 274, 11373 deverão ser entregues em 10 (dez) parcelas mensais até 

o final do ano letivo. 

 

2- Os itens com os códigos: 9399, 9403,21342, 15286,21343, que deverão ser 

entregues em parcelas semanais até o final do ano letivo. 

 

3- Os itens com os códigos: 9394, 9393, 196, 223, 9400, 198, 300 deverão ser 

entregues em parcelas quinzenais até o final do ano letivo. 

 

4- O item com o código 7820 a entrega deverá ser diária. 

 

Observação: A empresa vencedora deverá apresentar amostras de todos os 

itens.  As amostras apresentadas pela empresa serão encaminhadas ao 

Departamento de Merenda Escolar, para confrontação e comparação com 

aquela que será entregue posteriormente. 

 

              6.2.3- QUANDO AS ORDENS DE FORNECIMENTO FOREM EMITIDAS PARA O 

CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO ALMOXARIFADO (Lei 2.757 de 11/09/2002) OS 

ITENS 7820 (Pão Francês) e 2104 (Leite de vaca tipo C) deverão entregues  
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diariamente, sendo que o pão francês deverá ser entregue impreterivelmente 

até as 04:30h.  

 

7 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1- As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária 

específica do orçamento vigente, as quais serão apontadas pelo setor 

requisitante no ato que antecede cada aquisição, conforme dispõe o Art. 7º, 

§2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão presentes na 

ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA DE EMPENHO, instrumento substitutivo do 

contrato/ata de registro de preços. 

  

8.  DO AUMENTO DE QUANTIDADE  

  

8.1 - O objeto da presente licitação NÃO PODERÁ sofrer acréscimos nos 

quantitativos fixados pela A.R.P. mesmo estando previsto no artigo 65, 

parágrafo 1º e 2º, da Lei 8.666/93 cumprindo-se com o estabelecido no § 1º do 

art. 12 do Decreto federal nº 7.892/2013 e art. 26 do Decreto Municipal 

2.345/2021. 

  

9 - DO REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO    

  

9.1 - Os preços das três melhores propostas POR LOTE, serão registrados na ordem 

de classificação na licitação.  

  

9.2 - A Prefeitura Municipal de Muzambinho convocará o classificado em primeiro 

lugar para, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de 

recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta 

integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, 

ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 24.  

 

9.3 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal 

poderá convocar os classificados remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinar a Ata de Registro de Preços ao respectivo percentual registrado, na 

seguinte hipótese:  

 

9.4 - Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e 

consequente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior;  

 

9.5 - Os classificados convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 21.2 

para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período 

remanescente da Ata anterior.  

  

9.6 - Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, 

na hipótese de inexecução contratual.  
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9.7 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as 

situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 

e nos artigos do Decreto Municipal nº. 1389/02.  

  

10 -  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

  

10.1 – Os pagamentos serão realizados em até o 30º (trigésimo) dia após a 

entrega dos produtos, contados a partir da data de entrega dos mesmos, 

discriminados nas respectivas ordens de fornecimento, mediante apresentação, 

aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.  

  

 10.1.1 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a 

licitante vencedora deverá fazer constar na nota fiscal correspondente 

emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de 

Muzambinho, CNPJ nº 18.668.624/0001-47, o número de sua conta bancária, o 

nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor 

devido pelo fornecimento do material.  

  

 10.1.2 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante 

vencedora, diretamente ao responsável pelo órgão solicitante da Prefeitura 

Municipal de Muzambinho que somente atestará a entrega das mercadorias e 

liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela 

licitante vencedora, todas as condições pactuadas.  

  

10.2– Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante 

da Prefeitura Municipal de Muzambinho e o pagamento ficará pendente até 

que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura 

Municipal de Muzambinho.  

  

10.3- Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que 

eventualmente vierem a ser aplicada. Sendo a licitante vencedora isenta ou 

beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa ou de 

contribuição social ou ainda optante pelo SIMPLES, deverá apresentar junto 

com a fatura, cópia do comprovante respectivo.  

   

11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

11.1 - De conformidade com o art. 81 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 

10.520/02 ficarão impedidas de licitar e contratar com a Administração 

Pública Municipal, pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo das multas e 

demais cominações legais a licitante que, injustificadamente:   
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a) se recusar a receber a Ordem de Fornecimento consignado no 

contrato/ata de registro de preços;  

b) retardar total ou parcialmente a entrega dos produtos requisitados;  

c) deixar de manter atualizadas suas condições de habilitação – CRC;  

d) se recusar a cumprir com a proposta a si adjudicada;  

e) falhar ou fraudar a execução do contrato/ata de registro de preços;  

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.   

 

  11.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato/ata de registro de 

preços, garantida a ampla defesa, a empresa fornecedora ficará sujeita às 

seguintes sanções:  

  

11.2.1.– advertência (art. 87, inciso I da Lei 8.666/93), que será 

aplicada sempre por escrito, notificando a fornecedora sobre o 

descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e adoção das 

medidas para correção;  

  

11.2.2.– multa (art. 87, inciso II da Lei 8.666/93) aplicáveis quando do 

descumprimento contratual, conforme percentuais a seguir:   

a) 0,1% (zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor total da 

ordem de fornecimento (O. F.), por dia de atraso na entrega do 

objeto, até o 30º (trigésimo) dia;  

b) 2% (dois por cento) calculado sobre o valor da ordem de 

fornecimento (O. F.), pela entrega do produto com vícios ou defeitos 

ou defeitos ocultos que o torne impróprio para consumo, diminua-lhe 

o valor ou fora das especificações contratadas;  

c)  5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da O. F., pelo atraso na 

entrega do item, superior a 30 (trinta) dias, com a possível rescisão 

contratual.  

 d) 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total do contrato/ata 

de registro de preços, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato/ata de registro de preços ou der 

causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando a PREFEITURA, em face de menor gravidade do fato 

e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 

percentual da multa a ser aplicada.  
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de MUZAMBINHO 

CEP: 37.890-000 – MUZAMBINHO/MG 

 

Processo Licitatório nº 093/2021  

Modalidade: Pregão nº 006/2021  

Prezados Senhores,  

 

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) 

Sr.(a) ___________________________ inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, e 

portador(a) da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob 

as penalidades da lei:  

 

• Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital, no 

Termo de Referência e em seus anexos.  

• Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências 

editalícias.  

• Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

• Que não se enquadra nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal 

8.666/93. Atenciosamente,  

  

Local e data.  

 

 

 

 

.......................................................... 

Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO III 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de MUZAMBINHO 

CEP: 37.890-000 – MUZAMBINHO/MG 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ 

nº _________________, por seu representante legal o Sr. (a) 

_______________________________, RG ________________ e CPF _________________, 

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º 

da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumpre os 

requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento 

favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei 

Complementar. 

 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os 

previstos nos Incisos do §4º do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e 

suas posteriores alterações. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

Local e Data 

 

 

 

.......................................................... 

Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

ENVELOPE Nº 01 – A empresa licitante deverá apresentar, em impresso próprio, 

a planilha, de acordo com as descrições abaixo, com preenchimento das 

colunas em branco, como se segue: 

 

Razão social da empresa, endereço, e o n.º do CNPJ/MF;  

 

 

Ref.: Pregão nº. 006/2021 

 

 Prefeitura Municipal de MUZAMBINHO (MG) 

 

Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

1  3.000 
Pct

. 

Achocolatado instantâneo 

de 700 g a 800 g. 

Instantâneo. Em pó solúvel, 

isentas de matérias terrosas, 

de parasitas, detritos animais, 

cascas de sementes de 

cacau e outros detritos 

vegetais. Pó em aspecto 

homogêneo, cheiro 

característico do produto e 

sabor doce. Enriquecido 

com no mínimo 75 kcal. 

Acondicionado em 

embalagem devidamente 

rotulada. Validade mínima 

de 6 meses a partir da data 

de entrega. De qualidade 

igual ou superior as marcas: 

Nescau, Toddy, Garoto ou 

Santa Amália.   

12514    

2  3.000 
Pct

. 

Açúcar Cristal. Granulado, 

origem vegetal, contendo 

mínimo de 98,3% de 

18089    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

sacarose de cana de 

açúcar, livre de 

fermentação. 

Acondicionado em 

embalagem plástica, 

integra, resistente, vedado 

hermeticamente, isento de 

detrito, parasitas e matéria 

terrosa com peso líquido de 

5 kg, validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega. De qualidade igual 

ou superior as marcas: Monte 

Alegre, Santa Rita, Colombo. 

3  60 
Uni

d. 

Adoçante Dietético. Em 

gotas, 100% Esteviosídeo, 

embalagem contendo no 

mínimo 80 ml, água, 

edulcorantes naturais 

glicosídeos de esteviol. 

Benzoato de sódio e sorbato 

de potássio, aciduidante, 

ácido cítrico. Sem sacarina e 

sem acesulfame-K. Com 

prazo de validade acima de 

2 anos da data da entrega. 

10512    

4  500 KG 

Alho. N º 5, roxo, com bulbos 

inteiros e sãos, sem brotos, 

sem grãos chochos, ardidos, 

manchados ou outros 

defeitos que possam alterar 

sua aparência e qualidade. 

Livre de resíduos fertilizantes. 

Acondicionados em caixa 

de papelão, contendo 10 kg 

devidamente rotuladas.                                 

9364    

5  2625 
Pct

. 

Arroz. Tipo 1, agulhinha, 

polido, longo fino, com no 

mínimo 90 % de grãos 

inteiros, isento de barriga 

branca, sem glúten, 

embalados em sacos 

plásticos transparentes e 

9342    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

atóxicos, limpos, não 

violados, resistentes, 

acondicionados em fardos 

lacrados, devidamente 

rotulados e com peso líquido 

de 5 Kg. Validade mínima de 

6 (seis) meses a partir da 

data de entrega. De 

qualidade equivalente ou 

similar às marcas: Fogão de 

lenha, Maná, Panela de 

Ferro. AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

6  875 
Pct

. 

Arroz. Tipo 1, agulhinha, 

polido, longo fino, com no 

mínimo 90 % de grãos 

inteiros, isento de barriga 

branca, sem glúten, 

embalados em sacos 

plásticos transparentes e 

atóxicos, limpos, não 

violados, resistentes, 

acondicionados em fardos 

lacrados, devidamente 

rotulados e com peso líquido 

de 5 Kg. Validade mínima de 

6 (seis) meses a partir da 

data de entrega. De 

qualidade equivalente ou 

similar às marcas: Fogão de 

lenha, Maná, Panela de 

Ferro. COTA EXCLUSIVA LC 

123/2006 

21341    

7  3.500 KG 

Batata. Tipo inglesa, lavada, 

lisa. Com polpa intacta e 

limpa, com coloração. 

Tamanho média. Sem brotos, 

rachaduras ou cortes na 

casca. Livre de 

machucaduras, bolores ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade. Livre da maior 

9399    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

parte possível de resíduos de 

fertilizantes. Isenta de 

umidade externa anormal. 

De colheita recente e 

acondicionadas em sacos 

de 50 kg. 

8  3.000 
Uni

d. 

Bebida Láctea sabor 

chocolate. Caixa com 200 

ml. 

18750    

9  2.000 
Uni

d. 

Biscoito doce recheado 

sabor chocolate. Com 

aproximadamente 130 

gramas. Do tipo 

passatempo.  

19701    

10  2.000 
Pct

. 

Biscoito salgado tipo água e 

sal. Produzido a partir de 

matérias primas sãs e limpas, 

massa bem assada, com 

consistência crocante e sem 

corantes artificiais. 

Acondicionadas em 

embalagens devidamente 

rotuladas, impermeáveis, 

com peso líquido de 400 g. 

Data de validade não 

inferior a 60 dias da data de 

entrega. 

17441    

11  1.000 
Pct

. 

Biscoito salgado. 

Embalagem de 

aproximadamente 162 

gramas sendo 6 pacotes de 

27 g. Sabores variados. De 

qualidade igual ou superior 

ao Pit Stop. 

20090    

12  4.500 
Pct

. 

Biscoito tipo Maisena. 

Produzido a partir de 

matérias primas sãs e limpas. 

Massa bem assada. Sem 

recheio e sem cobertura. 

Tipo “maisena”. Cor, cheiro e 

sabor próprios. Não podendo 

ser queimados ou com 

caracteres organolépticos 

9468    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

anormais. Não podendo 

apresentar excesso de 

dureza e nem se apresentar 

quebradiços. 

Acondicionados em 

embalagem devidamente 

rotulada, impermeável, com 

peso líquido de 400 g. Data 

de validade não inferior a 60 

dias da data de entrega. 

13  3.500 
Pct

. 

Café. Pó para preparo de 

café, 100% ARÁBICO, bebida 

dura, torrado e moído; pó 

fino e homogêneo; de 

aspecto, cor, odor e sabor 

característicos. Em 

embalagens de 500 gramas, 

íntegras, sem aberturas ou 

estofamentos, mofo, 

fermentação ou outras 

sujidades, devidamente 

rotuladas, padrão que 

obedeça a portaria SUS nº 

377 de 26/04/1999. De 

qualidade similar ou 

equivalente as marcas de 

mercado: Muzambinho, 

Evolutto ou Padre Vitor.  

10634    

14  4.875 KG 

Carne bovina. Acém. 

Congelada, limpa, sem 

gorduras, sebos ou misturas 

de carnes. Não amolecida e 

nem pegajosa e de cor e 

odor próprios da espécie. 

Corte em cubos e moída. 

(Quando moída, a carne 

deverá ser passada 2 vezes 

pela máquina). Embalada a 

vácuo em embalagem 

limpa, resistente, não 

violado, e que garanta a 

integridade do produto até o 

momento do consumo. A 

9403    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, data de 

validade, qualidade do 

produto devidamente 

rotulada contendo o Sistema 

de Inspeção Federal (SIF), 

Sistema de Inspeção 

Municipal (SIM) ou Instituto 

Mineiro de Agropecuária 

(IMA). Embalagem de 2 kg. 

Validade mínima de 4 meses 

na data de entrega. AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

15  1.625 KG 

Carne bovina. Acém. 

Congelada, limpa, sem 

gorduras, sebos ou misturas 

de carnes. Não amolecida e 

nem pegajosa e de cor e 

odor próprios da espécie. 

Corte em cubos e moída. 

(Quando moída, a carne 

deverá ser passada 2 vezes 

pela máquina). Embalada a 

vácuo em embalagem 

limpa, resistente, não 

violado, e que garanta a 

integridade do produto até o 

momento do consumo. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, data de 

validade, qualidade do 

produto devidamente 

rotulada contendo o Sistema 

de Inspeção Federal (SIF), 

Sistema de Inspeção 

Municipal (SIM) ou Instituto 

Mineiro de Agropecuária 

(IMA). Embalagem de 2 kg. 

Validade mínima de 4 meses 

na data de entrega. COTA 

EXCLUSIVA LC 123/2006 

21342    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

16  1.500 KG 

Cebola. Tipo salada, lisa, 

média, vermelha. Com 

polpa intacta e limpa. 

Coloração e tamanho 

médio, uniformes, típicos da 

variedade, sem brotos, 

rachaduras ou cortes na 

casca. Sem manchas, 

machucaduras, bolores ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade. Livre da maior 

parte possível de terra 

aderente à casca. Livre de 

resíduos de fertilizantes. 

Isenta de umidade externa 

anormal. De colheita 

recente. Acondicionada em 

embalagem de 20 kg. 

9393    

17  3.000 KG 

Coxa e Sobre coxa 

desossada. Congelada, 

isento de água, sem osso, 

gordura. Acondicionada em 

embalagem devidamente 

rotulada contendo no 

máximo 1,0 kg. 

Apresentando selo de 

inspeção da IMA (Instituto 

Mineiro de Agropecuária), SIF 

(Sistema de Inspeção 

Federal), SIM (Sistema de 

Inspeção Municipal. 

Validade mínima de 3 meses 

na data de entrega.  

196    

18  1.500 
Uni

d. 

Extrato de Tomate (lata). 

Com no máximo 60% de 

energia (kcal). Concentrado. 

Preparado com frutos 

maduros, escolhidos, sãos, 

sem pele e sementes. Isento 

de fermentações, de 

sujidades, parasitas, larvas e 

detritos animais e/ou 

20596    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

vegetais estranhos. Massa 

consistente, com verniz 

sanitário. Acondicionado em 

embalagem devidamente 

rotulada. Entrega em caixas 

contendo 12 latas com peso 

líquido de aproximadamente 

350 gramas cada lata. De 

qualidade igual ou superior 

às marcas: Elefante ou Santa 

Amália. 

19  
 

2.000 

 

Uni

d. 

Extrato de tomate (sachê). 

Com no máximo 14 (kcal) 

por porção de 30 g. 

Concentrado. Preparado 

com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem pele e 

sementes. Isento de 

fermentações, de sujidades, 

parasitas, larvas e detritos 

animais e/ou vegetais. Massa 

consistente. Acondicionado 

em sachês de 

aproximadamente 1 kg. De 

qualidade igual ou superior 

às marcas: Elefante ou Santa 

Amália. 

20095    

20  
 

2.000 

 

Pct

. 

Farinha de milho. Em flocos 

grandes, amarelos. Sem sal. 

Embalada em pacotes 

plásticos de 500 g, 

transparentes, limpos, não 

violados, resistentes. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação nutricionais, 

número de lote e 

quantidade do produto. 

Validade mínima de 6 meses 

contados a partir da data de 

entrega.  

17442    

21  2.000 KG 
Farinha de trigo. Especial, 

Tipo 1. Obtida a partir de 
3769    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

grãos germinados, sãos e 

limpos, isentos de matéria 

terrosa e em perfeito estado 

de conservação. Não 

devendo ser úmida, 

fermentada ou rançosa. 

Acondicionada em 

embalagem de papel, 

devidamente rotulada 

contendo 1 kg. Com 

validade mínima de 4 meses 

contados a partir da data de 

entrega.  

22  3.500 
Pct

. 

Feijão carioquinha. Tipo 1, 

classe carioquinha, em sacos 

plásticos transparentes, 

isento de sujidades, não 

violados, resistentes, 

acondicionados em fardos 

lacrados, isentos de qualquer 

material que prejudique sua 

aparência e qualidade. 

Produtos de última safra. 

Acondicionado em 

embalagem devidamente 

rotulada, com peso líquido 

de 2 kg. Validade mínima de 

6 meses a partir da data de 

entrega.  

17443    

23  300 
Uni

d. 

Fermento químico em pó. 

Para confecção de bolos. 

Contendo tampa de rosca 

medidora. Isento de mofo e 

qualquer substância nociva. 

Pote plástico em polietileno 

de alta densidade, com 

tampa de rosca, e com 

prazo de validade de 6 

meses a partir da data de 

entrega. Embalagem com 

250 gramas. Equivalente ou 

similar a marca Royal. 

16142    

24  2.000 KG Fubá. Tipo moinho. Mimoso. 253    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

De milho processado em 

grãos crus, secos. Para 

preparo culinário. Com 

aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios. Livre de fertilizantes, 

fungicidas, parasitas, larvas e 

detritos animais ou vegetais. 

Acondicionado em saco 

plástico contendo 1 kg e 

deverá apresentar validade 

mínima de 6(seis) meses a 

partir da data de entrega.  

25  1.000 
Uni

d. 

Goiabada cascão. Em 

tablete de 350 gramas, 

embalagem rotulada, 

contendo prazo de 

fabricação e validade. 

15587    

26  5.000 Lt. 

Leite de vaca. Tipo “C”. 

Pasteurizado. Características 

organolépticas próprias do 

produto. Aspecto líquido 

homogêneo, limpo. Dentro 

dos parâmetros mínimos de 

qualidade, conforme 

legislação vigente. 

Embalagem contendo 1 litro, 

com todas as informações 

pertinentes ao produto 

previstas em legislação. 

Constando data de 

fabricação e validade. 

2104    

27  120 
Uni

d. 

LEITE DE SOJA (ALIMENTO A 

BASE DE SOJA). Deve ter 

como principal ingrediente o 

extrato de soja, 0% lactose e 

0% colesterol e fonte de 

proteínas, enriquecido com 

vitaminas e minerais, deve 

possuir o mínimo de 240mg 

de cálcio para uma porção 

de 200ml do produto, 

embalagem de 1 L. Na 

embalagem deve constar os 

21172    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

ingredientes, datas de 

fabricação e validade e 

número do lote. Marcas de 

referência: Ades original, 

Cemil Soy Original, Mais Vita 

Soja Original. 

28  1.500 
Uni

d. 

Leite em pó solúvel, integral. 

Com no mínimo 240 mg de 

cálcio e 3gr de gordura por 

porção de 26 gramas. 

Aspecto próprio em sabor, 

cor e cheiro. Fabricado a 

partir de matérias primas sãs 

e limpas. Isento de matérias 

terrosas e parasitas. Livre de 

umidade, não fermentado e 

não rançoso. Pó fino, cor 

branca. Acondicionado em 

embalagem devidamente 

rotulada contendo 400 

gramas. 

12126    

29  100 
Lat

as 

LEITE EM PÓ INFANTIL - para 

lactentes de 6 meses a 1 

ano, embalagem de 800 a 

900g, em pó, a base de 

proteínas lácteas, isenta de 

sacarose, contendo 

prebióticos. O produto 

deverá atender todas as 

recomendações do Codex 

Alimentarius FAO/OMS e da 

Resolução RDC nº 44/2011. 

Aspecto: pó uniforme, sem 

grumos, cor característica, 

não rançoso. Embalagem 

lata de 800 a 900 gramas, 

hermeticamente fechada. 

Deverá apresentar Registro 

no Órgão Competente, 

composição nutricional, 

ingredientes e modo de 

preparo. Deverá apresentar 

colher medida no interior da 

20092    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

embalagem.  

30  50 
Lat

as 

LEITE EM PÓ INTEGRAL 

INSTANTÂNEO 0 

LACTOSE: leite em pó integral 

zero lactose, embalagem de 

300g a 400g gramas. 

Contendo tabela nutricional, 

data de validade e Registro 

no órgão competente. 

2077    

31  
22.50

0 
LT 

Leite Integral. UHT, integral, 

mínimo 240 mg de cálcio por 

porção de 200 ml. Envasado 

sob condições assépticas, 

em embalagem Tetra Pak, 

esterilizada. Aspecto líquido 

de cor branca, odor e sabor 

característicos. Não 

devendo conter qualquer 

tipo de impureza. Ausência 

de conservadores ou 

formaldeído. Embalagem 

devidamente rotulada, 

contendo 12 unidades de 1 

litro em cada caixa. AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

2116    

32  7.500 LT 

Leite Integral. UHT, integral, 

mínimo 240 mg de cálcio por 

porção de 200 ml. Envasado 

sob condições assépticas, 

em embalagem Tetra Pak, 

esterilizada. Aspecto líquido 

de cor branca, odor e sabor 

característicos. Não 

devendo conter qualquer 

tipo de impureza. Ausência 

de conservadores ou 

formaldeído. Embalagem 

devidamente rotulada, 

contendo 12 unidades de 1 

litro em cada caixa. COTA 

EXCLUSIVA LC 123/2006 

21340    

33  300 
Litr

os 

Leite de vaca, UHT e zero 

lactose. Leite indicado para 
20091    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

pessoas que sofrem de 

intolerância a lactose, 

permitindo uma alimentação 

balanceada, com todos os 

benefícios do leite, sem 

prejudicar o seu organismo, 

validade mínima de 90 dias 

no momento da entrega, 

embalagem Tetra Pak, 1 litro. 

Registro do IMA ou SIF. 

34  1.800 KG 

Maçã Nacional. Vermelha, 

de boa qualidade, pesando 

em média 80 g cada, inteiras 

e sãs. No ponto de 

maturação adequado para 

o consumo. Isentas de 

sujidades parasitas e larvas. 

Sem umidade externa 

anormal, com sabor e odor 

característicos. 

223    

35  2.500 
Pct

. 

Macarrão tipo Ave Maria. 

Com ovos, fabricado a partir 

de matérias primas sãs e 

limpas e isentas de materiais 

terrosos, parasitas e larvas. 

Na embalagem não poderá 

haver mistura de outros tipos 

de macarrão. Rendimento 

mínimo após o cozimento de 

2 vezes a mais o peso antes 

da cocção. Acondicionados 

em embalagens 

devidamente rotuladas de 

500 g. De qualidade igual ou 

superior as marcas: Santa 

Amália. 

17445    

36  4.000 
Pct

. 

Macarrão Espaguete. Com 

ovos. Fabricado a partir de 

matérias sãs e limpas e 

isentas de materiais terrosos, 

parasitas e larvas. Não 

poderá haver mistura de 

outros tipos de macarrão. 

20593    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

Rendimento mínimo após o 

cozimento de 2 vezes a mais 

o peso antes da cocção. 

Acondicionados em 

embalagem devidamente 

rotulada de 500 g. De 

qualidade igual ou superior 

as marcas: Santa Amália. 

37  1.000 
Uni

d. 

Macarrão tipo Parafuso. Com 

ovos, fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas 

e isentas de materiais 

terrosos, parasitas e larvas. 

Na embalagem não poderá 

haver mistura de outros tipos 

de macarrão. Rendimento 

mínimo após o cozimento de 

2 vezes a mais o peso antes 

da cocção. Acondicionados 

em embalagens 

devidamente rotuladas de 

500 g. De qualidade igual ou 

superior as marcas: Santa 

Amália. 

20594    

38  2.500 
Uni

d. 

Margarina 500 g. Vegetal 

com sal. Mínimo de 70% de 

lipídios, sem gorduras trans. 

Fabricada a partir de 

matérias primas 

selecionadas. Aspecto, 

cheiro, sabor e cor 

peculiares à mesma. 

Devendo estar isenta de 

ranço e de outras 

características indesejáveis. 

Acondicionada em 

embalagem devidamente 

rotulada de polietileno 

atóxico resistente, com peso 

líquido de 500 g e com 

validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega.  

De qualidade igual ou 

1804    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

superior a Qualy, Delícia, 

Doriana. 

39  200 
Pct

. 

Milho de pipoca. Pacote de 

500 gramas. 
19702    

40  300 
Uni

d. 

Milho verde. Em conserva, 

acondicionado em 

recipiente de forma flandres, 

integro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo, 

sem amasso na embalagem. 

Deverá conter externamente 

os dados de identificação e 

procedência, informação 

nutricional, data de 

fabricação, validade e 

quantidade do produto. 

Deverá apresentar validade 

mínima de 6 meses a partir 

da data de fabricação. 

Embalagem em lata com 

peso líquido de 2 kg.  

16144    

41     300 Kg 

Queijo tipo muçarela. 

Fatiada, elaborado com leite 

de vaca integral, 

pasteurizado, fermento 

láctico, coalho e sal. Textura 

firme de cor branca. Produto 

de fabricação nacional, sem 

registro de irregularidades 

junto a ANVISA e certificado 

pelo Ministério da Agricultura 

– SIF. Baixo percentual de 

gordura total e saturada. 

Isento de glúten e gordura 

trans. 

7510    

42  5.000 
Uni

d. 

Óleo de soja. Refinado. Tipo 

1.  Preparado a partir de 

grãos de soja sãos e limpos. 

Sem colesterol. 

Acondicionado em 

embalagem devidamente 

rotulada, contendo volume 

líquido de 900 ml. Com 

5922    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

validade mínima de 6 meses 

contados da data de 

entrega. De qualidade igual 

ou superior às marcas: Liza, 

ABC, Sadia e Soya. 

43  100 
Pct

.  

Orégano. Pacote de 500 g. 

Produto constituído por 100% 

de folhas de Espécimes 

vegetais genuínas Origanum 

vulgares, L., sãs, limpas e 

secas, aspecto de folhas 

ovalada seca, verde 

pardacenta, cheiro e sabor 

próprios. O produto não 

deve apresentar sujidades, 

parasitas e larvas. O produto 

deve estar acondicionado 

em embalagem de pacotes 

plásticos de 500 g, 

transparente, resistente. O 

produto e suas condições 

deverão estar de acordo 

com a NTA 70 (Normas 

técnicas para condimento e 

Temperos – Decreto nº 12.486 

de 20/10/78). 

17446    

44  2.500 DZ 

Ovos de galinha. Tipo 

grande. Vermelhos, frescos, 

casca firme e homogênea. 

Lisos, limpos, sem rachaduras. 

Validade mínima de 15 dias 

a partir da data de entrega. 

Acondicionados em 

embalagens rotuladas (de 

acordo com a legislação 

vigente) contendo 1 dúzia 

em cada caixa. 

9400    

45  1.000 Kg 

Pão francês 25 gramas. 

Produzido com farinha de 

trigo e fermento fresco, 25 

gramas. 

18753    

46  5.000 KG 
Pão Francês. Produzido com 

farinha de trigo especial, 
7820    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

fresco, não podendo 

apresentar-se crú, 

queimado, quebradiço, 

murcho ou excessivamente 

seco. Com 50 g cada 

unidade. 

47  3.000 KG 

Peito de frango. Congelado, 

isento de água, sem osso, 

gordura ou pele. 

Acondicionado em 

embalagem devidamente 

rotulada contendo no 

máximo 1,0 kg. 

Apresentando selo de 

inspeção da IMA (Instituto 

Mineiro de Agropecuária), SIF 

(Sistema de Inspeção 

Federal), SIM (Sistema de 

Inspeção municipal). 

Validade Mínima de 3 meses 

da data de entrega.  

198    

48  3.750 KG 

Pernil: Traseiro de porco, 

carne suína sem osso, sem 

banha, cortada em cubos 

de 30 a 50 g, com sabor, 

odor e cor característicos do 

produto de boa qualidade, 

congelado, apresentado em 

embalagens transparentes 

resistentes fechadas à vácuo 

ou outro fechamento bem 

lacrado, com denominação 

do nome do produto, 

fabricante, endereço, 

registro no Ministério da 

Agricultura (SIF, IMA OU SIM), 

data de fabricação e 

validade. Embalados de 

500g a 05 kg. AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

15286    

49  1.250 KG 

Pernil: Traseiro de porco, 

carne suína sem osso, sem 

banha, cortada em cubos 

21343    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

de 30 a 50 g, com sabor, 

odor e cor característicos do 

produto de boa qualidade, 

congelado, apresentado em 

embalagens transparentes 

resistentes fechadas à vácuo 

ou outro fechamento bem 

lacrado, com denominação 

do nome do produto, 

fabricante, endereço, 

registro no Ministério da 

Agricultura (SIF, IMA OU SIM), 

data de fabricação e 

validade. Embalados de 

500g a 05 kg. COTA 

EXCLUSIVA LC 123/2006 

50  100 
Pct

. 

Pirulitos Sortidos. Embalagem 

com 50 Unidades. 
4820    

51  600 KG 

Pó para gelatina. Com no 

mínimo 61 kcal e 1,3 gramas 

de proteína em cada 100 

gramas. Acondicionado em 

embalagem devidamente 

rotulada contendo 1 Kg. 

Sabores: uva, morango, 

framboesa, pêssego, tuti-fruti 

e limão. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses 

contados da data de 

entrega.  

239    

52     300 Kg 

Presunto cozido. Sem capa 

de gordura, produzido com 

pernil suíno. 

209    

53  3.000 
Uni

d. 

Refrigerante sabor guaraná. 

Embalagem pet de 

aproximadamente 200 ml.  

12904    

54  2.000 
Pct

. 

Sal refinado. Iodado. De 

mesa. Cloreto de sódio 

extraído de fontes naturais. 

Recristalizado. Com teor 

mínimo de 98,5% de cloreto 

de sódio sobre a substância 

seca. Adicionado de 

272    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

antiumectante e iodo. 

Cristais de granulação 

uniforme. Não devendo ser 

pegajoso, nem empedrado. 

Cor branca, inodoro, sabor 

salino. Acondicionado em 

embalagem devidamente 

rotulada de polietileno 

atóxico, resistente, contendo 

peso líquido de 1 kg. 

55  2.000 Kg 

Salsicha. De Carne 

bovina/suína. Tipo hot-dog, 

com sabor, odor e cor 

característicos do produto 

de boa qualidade, sem 

manchas amareladas ou 

esverdeadas, congelado, 

em embalagem 

transparente resistente, com 

fechamento à vácuo ou 

outro fechamento bem 

lacrado, com denominação 

do nome do produto, 

fabricante, endereço, 

registro no ministério da 

Agricultura (SIF, IMA), data 

de fabricação com no 

mínimo 60 % da data da 

validade na entrega. 

Embalados de 500 g a 5 kg. 

300    

56  2.000 
Uni

d. 

Suco pronto. Sabores 

variados. Caixa com 

aproximadamente 200 ml. 

9516    

57  1.000 
Uni

d. 

Suco pronto. Sabores 

variados. Caixa com  1 litro. 
19703    

58  250 KG 

Tempero Completo.  Sem 

pimenta e condimentos, a 

base de sal, alho e cebola. 

Sem conservantes e 

corantes. Pote plástico de 1 

Kg, resistente e lacrado. Com 

prazo de validade de no 

mínimo 6 meses a partir da 

274    
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Lote  
Quan

t. 

Uni

d. 
Descrição 

Códig

o 
Marca 

Preço 

Unitári

o 

Preço 

Total 

do lote 

data de entrega. 

59  10 
Pot

e 

Tempero de alho puro. Sem 

sal. Embalagem de 500 

gramas. 

18751    

60  20 
Pct

. 

Tempero para Carne. 

Ingrediente: Sal, colorífico, 

alho, cebola, orégano, salsa, 

louro, condimentos 

preparados de alho e de 

cebola, realçadores de 

sabor glutamato 

monossódico, inosinato 

dissódico e guanilato 

dissódico. Do tipo Sazon, 

embalagem com 60 gramas. 

18752    

61  400 
Uni

d. 

Vinagre. De álcool. Produto 

natural fermentado acético 

simples. Isento de corantes 

artificiais, ácidos orgânicos e 

minerais estranhos. Livre de 

sujidades, materiais terrosos e 

detritos de animais e 

vegetais. Acondicionado em 

embalagem devidamente 

rotulada contendo 750 ml 

com validade de no mínimo 

6 meses da data de entrega. 

11373    

 

 

Validade da Proposta 90 (noventa) dias 

 

Valor Total Geral da Proposta: R$ ____._____,___ (_____________________). 

 

Local/UF e Data. 

.......................................................... 

Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

À 

Prefeitura do Município de MUZAMBINHO 

CEP: 37.890-000 – MUZAMBINHO/MG 

 

 

 

 

Ref.: Pregão nº. 006/2021 

 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ 

nº _________________, por seu representante legal o Sr. (a) 

_______________________________, RG ________________ e CPF _________________, 

DECLARA, para os devidos fins que os produtos e serviços por nós ofertados 

atendem rigorosamente as especificações constantes deste Edital e de seus 

Anexos, e atendem às normas técnicas peculiares da atividade sob pena de 

aplicação das penalidades previstas na legislação vigente. Declaramos ainda 

ser responsável por todo e qualquer material/produto necessário para que 

o(s) evento(s) seja(am) realizados dentro das normas de segurança 

pertinentes. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

_______________________ 

Representante legal 
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ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de MUZAMBINHO 

CEP: 37.890-000 – MUZAMBINHO/MG 

 

 

 

Pregão nº. 006/2021 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_________________, por seu representante legal o Sr. (a) 

_______________________________, CPF ________________ e RG _________________, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, acrescido 

pela Lei 9854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz(). 

 

Local e data 

 

_________________________ 

Representante legal 

 

 

Obs: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 093/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2021 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00/2021 

Aos _____________ dias do mês de _______________do ano de 2021, o 

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, com sede à Praça Pedro de Alcântara 

Magalhães,253 CNPJ/MF Nº 18.668.624/0001-47, neste ato representada pelo 

Sr. Prefeito Municipal Sr.  _________, portador do RG nº ________________, inscrito 

no CPF sob nº. ___________, em face da classificação das propostas 

apresentadas no Pregão Eletrônico n.º _______/2021 para o REGISTRO DE 

PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, para 

___________________________________, conforme Ata de Sessão homologada 

em ____/_____/2021, resolve REGISTRAR os preços das empresas nas 

quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, 

atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em 

conformidade com as disposições a seguir. 

 

1.DO OBJETO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1.1 A presente Ata tem por objeto a _____________________________________de 

acordo com as especificações constantes do Termo de Referência do Anexo 

I. 

 

1.2. Compõem a presente Ata na forma de DETENTORAS as empresas abaixo, 

sendo-lhes adjudicadas o registro de preços para os itens relacionados: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTDE UNID VR UNIT VALOR TOTAL 

...       

 

1.3. Dá-se à presente Ata o valor de R$.......... (......). 

 

         1.3.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de 

vigência da presente Ata, admitida a recomposição somente no caso de 

desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 

 

         1.3.2. Os preços registrados que sofrerem recomposição não 

ultrapassarão os preços praticados no mercado, observadas as mesmas 

condições de fornecimento e pagamento, mantendo-se a diferença 

percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e 

aquele vigente no mercado à época do registro. 

        1.3.3. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em 

razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser 
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dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se 

houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada 

(requerimento, planilha de custos e documentação de suporte). 

 

1.4. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de 

mercado, o Secretaria de Administração solicitará ao fornecedor, mediante 

correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na 

forma do item 1.3.3. 

 

1.5. A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e com 

anuência do fornecedor. 

 

1.6. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos 

registrados na Ata de Registro de Preços. 

 

1.7. Homologada a licitação, respeitadas a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, o município convocará 
os interessados para, no prazo de cinco dias úteis contados da data do 
recebimento da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços.  

 

1.8. Poderá, a proposta do LICITANTE, ser desclassificada até a assinatura 

da Ata de Registro de Preços, se tiver o município conhecimento de fato 

ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, 

jurídica, qualificação técnica e/ou Econômico financeira. Neste caso, 

poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação 

dos licitantes remanescentes, em ordem crescente de preços.   

 

1.9. Se o adjudicatário não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da 

convocação pelo município, caducará o seu direito à contratação.  

 

1.10. Após a publicação da Ata do Registro de Preços do município na 

imprensa oficial, poderá ser emitida Autorização de fornecimento dentro 

do prazo de validade do   registro.   

 

1.11. A Ata de Registro de Preços não obriga o município a adquirir os 

materiais nela registrados nem firmar contratações nas quantidades 

estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou 

mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, e m 

igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.  

 

1.12. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser 

exercido pelo beneficiário do registro, quando o município optar pela 
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aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio 

legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço 

cotado neste, for igual ou superior ao registrado.  

 

1.13. A Ata poderá sofrer alterações quantitativas, obedecidas as 

disposições do art.  65 da Lei Federal nº. 8.666/93.  

 

1.14. Da Ata constarão, também, as obrigações do município e dos 

Fornecedores.  

 

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1- Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem 

como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 

contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes 

documentos: 

a) Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2021 e seus Anexos; 

b) Proposta da(s) Licitante(s). 

 

3. VIGÊNCIA 

3.1- A presente ata vigorará por 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura. 

 

4. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

4.1 O fornecimento do produto licitado será feito de acordo com as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Muzambinho, dentro do período de 

validade da presente Ata. 

 

      4.1.1- Os materiais serão requisitados pela Administração Municipal através 

de Ordem de Fornecimento, contendo descrição do produto requisitado, 

quantidade; data limite e local para entrega. 

 

4.2 O fornecimento dos materiais será feito em ___________dias após a 

apresentação da ordem de fornecimento expedida pelo departamento de 

compras e no endereço constante na mesma.  

 

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

5.1 -  O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o 

recebimento e inspeção do objeto licitado pelo setor responsável da 

Prefeitura, condicionado à apresentação da Nota Fiscal/Fatura, dos 

documentos fiscais devidos, observado o disposto no art. 5º e no inciso II 

do § 4º do art. 40 da Lei nº 8.666/93, considerando todas as retenções 

previstas em lei.  

 

5.2  - A nota fiscal deverá constar o número da ordem de fornecimento 

emitida pelo setor de compras desta prefeitura.  
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5.3- Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que 

eventualmente vierem a ser aplicada. Sendo a licitante vencedora isenta 

ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa ou de 

contribuição social ou ainda optante pelo SIMPLES, deverá apresentar junto 

com a fatura, cópia do comprovante respectivo, bem como as certidões 

do INSS, FGTS e Trabalhista.  

 

5.4 - As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária 

específica do orçamento vigente, as quais serão apontadas pelo setor 

requisitante no ato que antecede cada aquisição, conforme dispõe o Art. 7º, 

§2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão presentes na 

ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA DE EMPENHO, instrumento substitutivo do 

contrato. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1 A DETENTORA responde por todos os danos e prejuízos que, na execução 

das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para 

a Administração Municipal ou à terceiros, independentemente da fiscalização 

exercida por aquela. 

 

6.2 A DETENTORA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 

71 da Lei 8.666/93. 

 

6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

6.4 A DETENTORA é responsável também pelos serviços prestados, não se 

admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer 

tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos. 

 

6.5. DETENTORA autoriza a Administração Municipal a descontar o valor 

correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas 

pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de 

qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa. 

 

7 - OBRIGAÇÕES DA (S) EMPRESA(S) 

7.1 Constituem obrigações das empresas fornecedoras: 

a) entregar e dar garantia para os bens no local determinado e de acordo 

com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data da 

assinatura do presente Instrumento/assinatura do documento equivalente; 

b) observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas 

relativas a embalagens, volumes, etc. 

c) fornecer juntamente com a entrega do bem/serviço toda a sua 

documentação fiscal; 
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d) responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si 

adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no 

local de destino; 

e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 

CONTRATANTE; 

g) providenciar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, o saneamento de 

qualquer irregularidade constatada nos materiais fornecidos; 

h) corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, 

ainda, que estarem em desacordo com as especificações exigidas. 

 

        7.1.1 - Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações 

dos materiais exigidos no contrato, a empresa deverá substituí-los sem 

qualquer ônus para a Contratante. 

 

7.2 – Constituem obrigações da Contratante: 

a) comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas 

na entrega dos materiais; 

b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

c) fiscalizar a entrega dos materiais licitados; 

d) assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a 

plena execução do contrato/documento equivalente; 

e) realizar o pagamento na forma pactuada. 

 

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

8.1- O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses abaixo 

descritas: 

a) descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no 

prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior aos praticados no mercado; 

d) em razão de interesse público 

8.2 – O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 

autoridade competente. 

8.3 – A DETENTORA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço 

na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 

execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior 

devidamente comprovados. 

8.4 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a 

Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e 

informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 
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9. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

9.1 - A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços dentro 

do prazo estabelecido pela Administração, bem como o atraso e a 

inexecução dos serviços, caracterizarão o descumprimento da obrigação 

assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

a) advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

b) multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato/documento equivalente; 

c) suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de 

Muzambinho; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo não superior a 2 anos. 

 

9.2 - A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, 

garantida a prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer cláusula 

ou condição do contrato/documento equivalente ou deste edital, e, em 

especial, nos seguintes casos: 

a) recusa em assinar a Ata de Registro de Preços, multa de 10% (dez por 

cento) do valor do contrato; 

b) recusa de prestar os serviços, multa de 10% (dez por cento) do valor total 

do contrato; 

c) prestação dos serviços em desacordo com as especificações, alterações 

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

objeto.  

 

       9.2.1- O valor máximo das multas poderá exceder, cumulativamente, a 

10% (dez por cento) do valor do Contrato. 

9.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas 

cumulativamente ou não, de acordo com a gravidade da infração. 

 

9.4 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 

Administração Pública poderá ser também, aplicada àqueles que: 

a) Retardarem a execução do pregão; 

b)Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

e; 

c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

9.5 - Na hipótese de multas, a CONTRATADA inadimplente será notificada 

para recolher aos cofres da CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias, a 

importância das penalidades impostas. No caso de ser mantida a solicitação, 

será facultado à CONTRATANTE o recolhimento das multas por ocasião do 

pagamento, através de desconto e compensação no preço. 
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9.6 - As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa 

dependendo da gravidade do fato, conforme § 2º do art. 87 da Lei 8.666/93. 

 

9.7 – A aplicação da pena de advertência caberá ao gestor do Contrato e 

quanto às demais penalidades serão de competência da Secretaria 

contratante. 

 

9.8 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado 

procedimento administrativo específico, sendo assegurado o direito de 

defesa prévia a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme 

previsto no inciso IV do art. 5º da Constituição Federal de 2188. 

 

9.9 - O prazo para a apresentação de defesa prévia quanto às penalidades 

de advertência, multa e suspensão temporária do direito de licitar será de 05 

(cinco) dias úteis e para a declaração de inidoneidade para licitar com a 

Administração Municipal será de 10 (dez) dias da abertura de vista do 

processo, de acordo com o que preconiza os parágrafos 2º e 3º, ambos do 

art. 87 da Lei 8.666/93. 

 

9.10 - As ocorrências relacionadas às contratações serão anotadas pelo 

representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1º da Lei 8.666/93.  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A DETENTORA não poderá subcontratar ou transferir a terceiros a 

execução do objeto contratado. 

 

10.2. Elegem as partes contratantes o Foro da cidade de Muzambinho/MG 

para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Muzambinho, ___ de ___________ de 2021. 

 

__________________________________________ 

Prefeito Municipal. 

 

EMPRESAS DETENTORAS: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

          TESTEMUNHAS1 - __________________________________ 

 

 

                                   2 - __________________________________ 
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Muzambinho (MG), 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

Senhor Prefeito,  

 

 

 

O Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8666/93 e alterações 

posteriores estabelecem que as minutas de editais de licitação, bem como as 

dos contrato/ata de registro de preços, deverão ser previamente examinadas 

e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Administração, portanto, solicito a 

V.Sa. que submeta o presente processo, à apreciação da Dra. Isa Mara Poli 

de Carvalho, Secretária de Assuntos Jurídicos, para emissão de Parecer. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Sueli Antônia de Matos 

Pregoeira 

 

 

 

 

Encaminho a Dra. Isa Mara Poli de Carvalho, Secretária de 

Assuntos Jurídicos, para emissão de Parecer. 

 

 

 

 

Paulo Sérgio Magalhães 

Prefeito Municipal. 

 

 


