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-RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL- 

 

Processo nº: 031/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 019/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
 
Razão Social:________________________________ 
 
CNPJ Nº.____________________________________  
 
Endereço:___________________________________ 
 
 e-mail:_____________________________________  
 
Cidade: __________________ Estado: ___________ 
 
Telefone: ____________________ Fax: __________ 
 
Pessoa para contato: 
Recebemos através do acesso à página www.coromandel.mg.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
Local: ______________, ___ de ______________ de 2022. 
 
 

____________________ 
Assinatura 

 
 
Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura entre o Setor de Licitação e essa empresa, solicito preencher o 
recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: 
licitacao@coromandel.mg.gov.br. A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 
 
 
 

Cairon Dairel Silva 
Diretor de Gestão de Finanças e Licitação 
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-EDITAL PREGÃO Nº 019/2022 –  
-PREGÃO ELETRÔNICO - MODO DE DISPUTA ABERTO- 

 
 
Processo nº: 031/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 019/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de panificação, hortifrutigranjeiros e 
carnes para atender as secretarias e setores da prefeitura de Coromandel-mg, com 
participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Licitação regionalizada conforme decreto municipal 461 de 17 
de dezembro de 2021. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, CNPJ de n° 18.591.149/0001-58, Seção de 
Compras e Licitações, através do pregoeiro e equipe de apoio designada pela Portaria n° 002 
de 03 de Janeiro de 2022, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a 
Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e Lei 
Municipal nº 2.876 de 12 de Julho de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 
2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 
de Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 16 de Janeiro de 2013, Decreto n° 
10.024/2019 e Decreto Municipal n° 115 de 30 de Junho de 2020, torna público aos 
interessados que realizará a licitação na modalidade NA FORMA ELETRÔNICA, com critério 
de julgamento Menor Preço por Item. 
 
Da Sessão Pública do Pregão 
 
A sessão pública deste pregão será aberta por comando do (a) Pregoeiro (a) com a utilização 
de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo 
descriminados: 
 

Data da Sessão: 11/04/20212 
Horário: 08:00 horas 

 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 

 
1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
1.1 - O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 
2002, Lei Municipal nº 2.876 de 12 de julho de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal 
nº 2.706 de 10 de Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 16 de Janeiro de 2013, Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de Setembro de 2019 que regulamenta a licitação na modalidade 
pregão, na forma eletrônica, Decreto Municipal n° 115 de 30 de Junho de 2020 e no que 



 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL  

Setor de Compras e licitações 
– ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

 

 

couber pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e, pelas condições 
estabelecidas no presente edital e seus anexos abaixo fixadas. 
 
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
2.1 - A presente licitação tem por objeto a Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de 
panificação, hortifrutigranjeiros e carnes para atender as secretarias e setores da 
prefeitura de Coromandel-mg, com participação exclusiva de micro empresas, empresas 
de pequeno porte e micro empreendedor individual. Licitação regionalizada conforme 
decreto municipal 461 de 17 de dezembro de 2021, conforme descrição dos itens do termo 
de referência.    
 
3 - DO CREDENCIAMENTO  
3.1 - Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema 
“PREGÃO ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/; 
 
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 
 
3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica; 
 
3.4 - O licitante que deixar de assinalar o campo da declaração de ME/EPP não terá direito 
a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas; 
 
3.5 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente, ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 
 
4.1- - Poderão participar deste Pregão EXCLUSIVAMENTE as empresas definidas como: 
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Micro Empreendedor Individual 
(MEI), desde que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação que se enquadrem 
e estejam de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006 e Lei 
Complementar nº 147 de Agosto de 2014 e que estejam sediadas no município de 
Coromandel, conforme Art. 1°, § 2° II (âmbito local) do Decreto Municipal n° 461 de 17 de 
Dezembro de 2021; 
 
4.2- A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, 
normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância 
destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame; 
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4.3- Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens 
ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes 
deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as 
especificações do ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIA); 
 
4.4-Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do 
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA); 
 
4.5- A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93; 
 
4.6- Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste 
PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao 
objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele 
correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, 
através do site https://licitanet.com.br/; 
 
4.6.1- A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite 
estabelecidos. 
a- O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão disponíveis na plataforma, através 
do site: https://www.licitanet.com.br/; 
 
4.6.2- Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta 
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo 
da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo; 
 
4.6.3- Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Coromandel, em 
nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável 
pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua 
eventual desconexão; 
 
4.6.4- As licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data 
marcada para início da sessão pública via internet; 
 
4.6.5- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/; 
 
4.6.6- O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal 
única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 
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4.6.7- O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do Sistema, ou do Município de Coromandel, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por 
terceiros; 
 
4.6.8- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do 
Sistema para imediato bloqueio de acesso; 
 
4.7- Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos 
casos a seguir: 
 
4.7.1- Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas que 
estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de 
empresas em recuperação judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela 
instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. 
(TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011); 
 
4.7.2-Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
4.7.3- Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com 
este Município; 
 
4.7.4- Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas 
com suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou 
Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na 
imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição. Para verificação das condições definidas nesta alínea, a 
Comissão do Pregão, promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas- CEIS; 
 
4.7.5- Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público 
da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG; 
 
4.8- A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa 
do licitante. 
 
4.8.1- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país; 
 
4.8.2- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados 
e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país; 
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4.8.3- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente 
permitidos no Edital; 
4.8.4- Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 
ilustração dos itens constantes da proposta de preços; 
 
4.8.5- Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e 
assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 
 
4.8.6- O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
4.8.7- Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação 
de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema 
eletrônico, nos momentos e tempos adequados; 
 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
5.1- Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 
(https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO 
exigidos no edital, PROPOSTA com a “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, 
incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o 
horário limite de início da sessão pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do 
Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio 
dessa documentação; 
 
5.2- As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO 
DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o 
sigilo das propostas. 
 
5.2.1- Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será 
DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro; 
 
5.3- A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e 
lances inseridos em sessão pública; 
 
5.4- O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em 
caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e 
as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas; 
 
5.5- Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos 
que o compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, 
taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto desta licitação; 
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5.6- O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 
 
5.7- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 
 
5.8- Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
5.9- Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta; 
 
5.10- Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances; 
 
5.11- O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e 
subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 
6.1- O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
 
6.1.1- Valor unitário e total do item; 
 
6.1.2- Marca; 
 
6.1.3- Fabricante; 
 
6.1.4- Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
 
6.2-Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 
 
6.3- 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; 
 
6.4- 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; 
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6.5- O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação; 
7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES: 
 
7.1- No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as 
propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância 
com as especificações e condições detalhadas no item 6.1 do edital; 
 
7.2- O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a 
proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO 
OBJETO” do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus 
anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou 
apresentarem irregularidades insanáveis; 
 
7.3- Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou 
manifestadamente inexeqüível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do 
sistema, e então DESCLASSIFICARÁ; 
 
7.4- O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 
inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na 
fase de aceitabilidade; 
 
 7.5- As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de 
serem desclassificadas do certame pelo pregoeiro; 
 
7.6- Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, 
no site https://licitanet.com.br/, conforme Edital; 
 
7.7- Na fase de lances, o pregoeiro poderá, em consequência da quantidade de itens do 
pregão, no início da fase de lances de cada lote ou item, estabelecer uma quantidade 
aproximada entre dois e vinte itens, para a disputa simultânea; 
 
7.8- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital; 
 
7.9- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 
 
7.10- O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser, conforme estabelecido para cada item no termo de referência, ou seja ao 
percentual aproximado de 1% (um por cento), em relação ao valor unitário estimado; 
 
7.11- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações; 
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7.12- A etapa de lances da sessão pública terá duração de (10) dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 
(dois) minutos do período de duração da sessão pública; 
 
7.13- A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários; 
 
7.14- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente; 
 
7.15- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço; 
 
7.16- Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES 
UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de 
lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT 
MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores 
arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte; 
 
7.17- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
7.18- Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, 
vedada a identificação do detentor do lance; 
 
7.19- Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o 
proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, 
podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente; 
 
7.20- A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita 
o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item; 
 
7.21- No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 
dos lances; 
 
7.22-O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados; 
 
7.23- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
(24) vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/; 
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7.24- Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua 
desconexão; 
 
7.25- A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e 
na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas de preços; 
 
 7.26- Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa 
de lances, será efetivada a verificação automática, onde: 
 
7.26.1- O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas alterações; 
 
7.26.2- Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 
 
7.26.3- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 
no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto; 
 
7.26.4- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior; 
 
7.26.5- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 
 
7.26.6- Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
7.27- O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
7.28- Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 
 
7.28.1-Produzidos no País; 
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7.28.2-Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 
7.28.3-Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 
 
7.28.4- Produzidos 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; 
 
7.28.5- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
 
7.29- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 
 
7.30- O pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
 
8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 
8.1- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X 
do Decreto 10.024/2019; 
 
8.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível; 
 
8.3- Considera-se inexeqüível a proposta que apresente preço global ou unitários 
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 mínimo s, 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. 
 
8.4- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita; 
 
 8.5- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
 
8.6- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 
não aceitação da proposta. 
 
8.6.1- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pelo 
Pregoeiro; 
 
8.6.2- Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 
e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 
sob pena de não aceitação da proposta; 
 
8.6.3- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 
 
8.6.4- Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade; 
 
8.6.5- O Pregoeiro poderá 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; 
 
8.6.6- Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 
 
8.6.7- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes; 
 
8.6.8- Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso; 
 
8.6.9- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
9.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
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sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
ao seguinte cadastro: 
 
9.1.1- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -CEIS; 
 
9.1.2- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário; 
 
9.1.3- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 
 
9.1.4- A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros; 
 
9.1.5- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação; 
 
9.1.6- No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 
 
9.1.7- 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 02 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação; 
 
9.1.8- 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; 
 
9.1.9- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos; 
 
9.1.10- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz; 
 
9.1.11- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido 
para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o 
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licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar 
o documento comprobatório de autorização para a centralização. 
 
9.2 - OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A 
DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 
(Esta documentação somente será aceita se apresentada juntamente com a proposta 
conforme dispõe o item 5.1 do edital); 
 
A. Ato Constitutivo; 
 
1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou; 
 
2. Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor, 
devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades 
Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, ou; 
 
3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício, ou; 

 
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
5. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 
 
6. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores, ou; 
 
B. Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 
(Noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes; 
 
C. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor; 
 
D. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, 
em vigor; 
E. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo 
os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 
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Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certidão negativa ou 
positiva com efeito negativa, em vigor; 
 
F. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, 
Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativa, em vigor; 
 
G. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Município, Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativa, em vigor; 
 
H. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito 
documento expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos 
envelopes; 
 
I. Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de 
emissão máxima de 90 (Noventa) dias, para fins de comprovação da condição de 
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP); 

 
J. Documento de identificação dos sócios da empresa com número do CPF e RG; 

 
K. Alvará Sanitário ou licença de funcionamento, expedido pelo serviço de 
vigilância Sanitária , compatível com os itens licitados, com validade para o exercício de 
2022; 

 
L. Alvará de Localização da Empresa, com validade para o exercício de 2022; 
 
M. DECLARAÇÕES: 
 
1. Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações 
previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou 
procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo ANEXO III; 
 
2. Declaração do Anexo IV – Conforme modelo de declaração de enquadramento de 
microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso; 

 
3. Declaração do Anexo V - Conforme modelo de declaração de atendimento pleno a 
todos os requisitos de habilitação; 

 
9.3- O objeto social descrito no ato constitutivo referente ao item (9.2.A) deverá possuir 
ramo de atividade compatível ao objeto licitado; 
 
9.4- Os documentos descritos no item 9.2, podem ser substituídos pelo Certificado de 
Registro Cadastral (C.R.C.) emitido pelo Município de Coromandel/MG em vigor; 
9.5- Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos 
apresentados apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, 
implicará na inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para o 
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M.P.M.G.(Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática 
delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93; 
 
9.6- Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital; 
 
9.7- A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 
 
9.8- A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação; 
 
9.9- Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de 
05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante 
justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei 
Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; 
 
9.10- A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização; 
 
9.11- Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma; 
 
9.12- 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; 
 
 9.13- O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis; 
 
9.14- Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o (s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) 
para a habilitação do licitante nos remanescentes; 
 
9.15- Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor; 
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9.16- As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data 
de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de 
abertura da sessão deste Pregão; 
 
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1- A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 
A. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
B. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento; 
C. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso; 
D. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da 
proposta, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada; 
E. 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 nº 8.666/93); 
F. 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; 
G. 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; 
H. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 

 
11 - DOS RECURSOS: 
11.1- Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema; 
 
11.2- Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso; 
 
11.3- A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito; 
11.4- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contra razões também pelo sistema eletrônico, 
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em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses; 
 
11.5- O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.6- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1- A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
12.2- 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; 
 
12.3- Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances; 
 
 12.4- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta; 
 
12.5- A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 

13- DO PREÇO 

13.1- O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da 
apresentação da proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da apresentação 
da nota fiscal referente aos serviços prestados, conforme atestado pela secretarias, desde 
que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento; 

13.2- Deverão estar incluídos no preço, todas as despesas necessárias ao pleno atendimento 
dos serviços, objeto deste edital; 

13.3- Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, 
admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da 
ata, nos termos da legislação que rege a matéria; 

13.4- Só poderá haver revisão de preços para a equação econômico-financeira no prazo 
mínimo de 90(noventa) dias após a assinatura da ata. 

13.5- O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por 
alteração das normas federais pertinentes à política econômica. 

14- DO REGISTRO DE PREÇOS 
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14.1 - Para efeitos do Registro de Preços, são adotadas as seguintes definições: 

14.1.1 - Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 
futuras; 

 14.1.2 - Ata de Registro de Preços – Documento vinculativo, obrigacional, com característica 
de compromisso para futura contratação, onde se registram os quantitativos, preços, 
detentores da ata, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

 14.1.3 - Órgão Gerenciador – Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal 
responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de 
preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;  

14.1.4 - Órgão Participante – Órgão ou Entidade da Administração Pública, que participou da 
etapa preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços;  

14.1.5 - Detentor da Ata – Licitante(s) vencedor(es) do certame na modalidade Concorrência 
ou Pregão, com preços registrados para futuros fornecimentos ou prestação de serviços. 

 14.2 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preço, não poderá ser superior a 01(Um) 
ano, computadas neste as eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto na legislação 
vigente. 

14.3 - Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados os 
procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 
1993. 

14.4 - Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas 
nos instrumentos convocatórios e respectivas propostas, obedecendo ao disposto no artigo 
57, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, podendo a formalização, dar se na forma do 
§4º do artigo 62, do mesmo diploma. 

14.4.1 - O preço registrado e a indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados 
em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 

14.4.2- Quando das contratações decorrentes de registro de preços deverá ser respeitada a 
ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e 

14.4.3 - Ao preço e condições do primeiro colocado poderá ser registrado do licitante 
seguinte, obedecida a ordem de classificação obtida no certame licitatório e o disposto no 
artigo 64, da Lei 8.666/93; 

14.5 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para 
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a aquisição pretendida, sendo assegurada ao Detentor da Ata a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições. 

14.6 - Quando das efetivas contratações, a Administração promoverá verificação da 
compatibilidade do preço com o constante no artigo 11 do Decreto Municipal: “O 
Departamento de Licitações e Compras, promoverá trimestralmente pesquisa de preços, 
visando verificar se os registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo 
ser formalizado por escrito e anexado à Ata de Registro de Preços”, ou pesquisa específica a 
fim de verificar a regularidade deste com os de mercado. 

 14.7 - Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de Detentores a terem preços registrados, convocará os 
representantes para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas. 

 14.8 - Os preços registrados serão publicados na Imprensa Oficial do Município de 
Coromandel no site oficial www.coromandel.mg.gov.br, para orientação da Administração. 

14.9 - A contratação com os Detentores da Ata será formalizada por intermédio de 
instrumento contratual ou emissão de nota de EMPENHO de despesa, observado o disposto 
no §2º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 14.10 - O Departamento de Licitações promoverá trimestralmente pesquisa de preços, 
visando verificar se os preços registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, 
devendo ser formalizado por escrito e anexado à Ata de Registro de Preços. 

14.11 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no artigo 65 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993.  

14.12 - O Preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
Detentores a Ata. 

 14.13 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se 
superior o preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  

14.13.1 - Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado; 

14.13.2 - Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso 
assumido, e,  

14.13.3 - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual 
oportunidade de negociação.  
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14.13.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o Detentor da Ata, 
mediante requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração 
poderá: 

14.13.5 - Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

 14.13.6 - Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação;  

14.13.7 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação 
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação 
mais vantajosa. 

14.14 - O Detentor da Ata terá seu registro cancelado quando: 

 14.14.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 14.14.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho, instrumento equivalente ou assinar o 
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 14.14.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; e  

14.14.4 - Tiver presentes razões de interesse público. 

 14.14.5 - O Cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurando o contraditório 
e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
Administração. 

 14.14.6 - O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, Devidamente comprovado.  

14.15 - A Ata de Registro de Preços, durante a sua validade, poderá ser utilizada por 
qualquer outro Órgão ou Entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada vantagem. 

14.15.1 - Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 
ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e os 
respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação. 

14.15.2 - Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento, não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas. 
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 14.15.3 - Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão 
Gerenciador poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não 
exceda a 100% (Cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

 
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
15.1- O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados; 
 
15.2- Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16- DO CONTRATO 
16.1- Após a homologação da licitação, será firmado termo de contrato; 
 
16.2- Prazo de Vigência do Contrato: O prazo de vigência do contrato inicia-se na data de 
sua assinatura e vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
conforme lei de licitações. 
 
16.3- Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a 
entrega dos itens licitados, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), 
mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Coromandel, mediante cheque nominal ou depósito bancário em 
nome da proponente; 
 
16.4- O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 
 
16.5- Alternativamente à convocação para comparecer perante à Secretaria Municipal de 
Fazenda, situada na Artur Bernardes, 170, no Centro da Cidade de Coromandel-MG, para a 
assinatura do Termo de Contrato, ou o aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja aceito e assinado 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento, podendo ser 
prorrogado, por igual período, mediante solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração; 
 
16.6- Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do 
contrato; 
 
16.7- Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares 
e, feita a negociação, assinar o contrato; 
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17 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
17.1- O preço permanecerá fixo e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis 
Federais 8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 
 
18 - DA ENTREGA DOS ITENS 
18.1- A entrega deverá ser PARCELADA, conforme solicitação e necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, em até 05 (cinco) dias após a emissão da A.C.S. (Autorização de 
Compras e Serviços) emitida pelo almoxarifado central de Coromandel. O transporte e a 
entrega dos itens correrão por conta da empresa vencedora. 
 
18.2- Local de entrega:  
- Os itens solicitados pelo almoxarifado Central da Prefeitura de Coromandel, deverão se 
entregues no endereço: Rua Aurélio Rosa nº 55 – Centro – Coromandel – MG. 
- Os itens solicitados pelo Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, deverão se 
entregues no endereço: Rua Rio Branco n° 1070- Centro- Coromandel-MG; 
 
 
19- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
19.1 - DA CONTRATADA: 
A. Promover a entrega dos itens homologados a seu favor, de acordo com as 
Descrições e prazos e condições determinados no Edital e seus anexos, independente ou 
não de sua Transcrição; 
 
B. Despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre 
outros, correrão totalmente por conta da Empresa vencedora. 
 
19.2- DA CONTRATANTE: 
 
A. Efetuar os Pagamentos na forma e prazo estabelecido na cláusula quarta; 
 
B. Proceder à conferência dos itens Homologados, de acordo com as exigências 
contidas no edital e anexos. 
 
20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
20.1- AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do 
Município de Coromandel, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos 
termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o 
ADJUDICATÁRIO que: 
1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de 
registro de preços ou o contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa; 
 
2. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
 
3. Não mantiver a proposta; 
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4. Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 
 
5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
20.2 - Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação 
da primeira colocada. 
 
20.3- À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a administração 
poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma 
prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela administração 
municipal, resguardado os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas 
seguintes sanções: 
 
a. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por 
dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 
 
b. 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 
com a possível rescisão contratual; 
 
c. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE COROMANDEL, em face da 
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 
percentual da multa a ser aplicada. 
 
d. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE COROMANDEL. Se os valores dos 
pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 
 
e. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 
dos princípios do contraditório e da ampla defesa; 
 
f. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de 
cláusulas contratuais; e 
 
g. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; 
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h. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, 
força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 
 
21 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
21.1- Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital; 
 
21.2- A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site 
www.licitanet.com.br/; 
 
21.3- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação; 
 
21.4- Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame; 
 
21.5- Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema; 
 
21.6- O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos; 
 
21.7- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame; 
 
21.8- A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação; 
21.9- As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
 
22 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
22.1 – Na licitação por registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, 
que somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1- Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico; 
 
23.2- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro; 
 
23.3- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF; 
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23.4- No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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; 
 
23.5- As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
 
23.6- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 
 
23.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de 
expediente na Prefeitura Municipal de Coromandel; 
 
23.8- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da 
isonomia e do interesse público; 
 
23.9- Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste edital. 
 
23.10- O edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
http://www.coromandel.mg.gov.br/licitacoes, e www.licitanet.com.br, e também 
poderão ser lidas ou obtidas cópias no setor de Licitações, situado na Rua Artur Bernardes, 
170 – Centro, Coromandel/MG, CEP: 38.550-000, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 
11:30 horas e das 13:30 às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados; 
 
23.11- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 
imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo 
das sanções administrativas, civis e penais cabíveis; 
23.12- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 
 
23.13- Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o 
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados; 
 
23.14- Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 
outro será considerado especificado e válido; 
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23.15- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, 
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de 
diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 
disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
23.16- O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 
inabilitação do licitante; 
 
23.17- As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no 
endereço: http://www.coromandel.mg.gov.br/licitacoes; 
 
23.18- A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 
termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria; 
23.19- A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
Município de Coromandel revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos licitantes; 
23.20- Para atender a seus interesses, o Município de Coromandel poderá alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos 
os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n 8.666/93; 
23.21- O Município de Coromandel poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a 
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 
23.22- O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Coromandel-MG, com exclusão de qualquer outro. 
23.23- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
A. ANEXO I – Termo de Referência; 
B. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 
C. ANEXO III – Declaração Menor (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal); 
D. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou Equiparadas; 
E. ANEXO V – Declaração Referente à Habilitação; 
F. ANEXO VI – Minuta da Futura Ata de Registro de Preços.  
 
Coromandel/MG, 23 de Março de 2022. 
 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
Prefeito Municipal de Coromandel 

 
 
 

Cairon Dairel Silva 
Diretor de Gestão de Finanças e Licitação 
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-ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA- 
 
 

Processo nº: 031/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 019/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de panificação, hortifrutigranjeiros e 
carnes para atender as secretarias e setores da prefeitura de Coromandel-MG, com 
participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Licitação regionalizada conforme decreto municipal 461 de 17 
de dezembro de 2021. 
 
 

LICITAÇÃO LOCAL 
 
 
Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de panificação, hortifrutigranjeiros e carnes, 
se dá para atendimento às necessidades  das secretarias e setores da Prefeitura Municipal 
de Coromandel, sendo que a mesma será exclusiva para Micro Empresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparadas e regionalizada para empresas que estejam sediadas no 
município de Coromandel a fim de fomentar a economia local, conforme Art. 1°, § 2° II 
(âmbito regional) do Decreto Municipal n° ° 461 de 17 de dezembro de 2021. 
 
No procedimento administrativo em trâmite a participação será regionalizada tendo em 
vista que a maioria dos itens objeto do certame são exclusivas para participação de micro 
empresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 123/2006, uma vez que não 
superam R$80.000,00 . Deste modo, prevê artigo 12, I do Decreto Municipal 461, de 17 de 
dezembro de 2021 que regulamenta a referida lei no âmbito deste município, as licitações 
exclusivas para ME e EPP serão destinadas preferencialmente para as empresas sediadas 
local ou regionalmente. 
  
No que tange aos demais itens que superam o valor de R$80.000,00, a participação será 
exclusiva para empresas locais, diante da natureza dos produtos. Por se tratar de bens 
perecíveis, tais como carnes, frutas, pães e leite, o fornecimento por empresas localizadas 
no município possibilita maior eficiência e celeridade nas entregas, evitando a aquisição 
de alimentos velhos e de má qualidade.  
 
 
1 – JUSTIFICATIVA 
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A presente aquisição se dá em atendimento às necessidades da merenda escolar e gêneros 
alimentícios para atender as necessidades das escolas municipais, creches, secretarias e 
setores da Prefeitura Municipal. 
 
2 - ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DO OBJETO 
Vide tabela abaixo: 
 
 
 

Item Código Descrição Un Qtde Vlr. Un. Vlr. Total 

1 21344 
ABACAXI PEROLA GRANDE      - ABACAXI 
PÉROLA GRANDE (PESO MÍNIMO 1,300 
KG) 

UN 5.380     

2 7805 

ABOBORA CAMBUTIA KG .    - Abóbora 
cabotiá, produtos sãos, limpos, de boa 
qualidade, sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos com 
aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho e 
na cor. não serão permitidos rachaduras, 
perfurações e cortes. 

KG 1.680     

3 891503785872716 

ABOBRINHA VERDE DE 1 QUALIDADE 
COLORACAO CARACTERISTICA VERDE 
CLARO OU ESCURO TAMANHO MEDIO 
SEM PARTES APODRECIDAS E PRETAS 

KG 890     

4 6 

ACAFRAO  PURO KG..            - Açafrão 
puro, obtido pela ligeira torração da 
raladura das raízes de açafrão 
previamente lavadas, dessecadas e 
isentas de radicais cianeto. o produto em 
pó deverá apresentar-se com coloração 
amarelo intenso, com odor 
característico, isentode contaminação, 
parasitas e de detritos animais ou 
vegetais. embalagem contendo01kg... 

KG 171     

5 199253 

Acerola Frutos do tipo drupa 
arredondado liso - Acerola, Frutos: do 
tipo drupa, arredondado, liso, com 3 
lóbulos, podendo variartanto no 
tamanho e no sabor, como na coloração 
(vermelha, roxa ou amarela); possuem 
polpa suculenta, acidulada e rica em 
vitamina C; contém de 3 a 4 
sementes,rugosas. 

KG 6     

6 191982 

ACHOCOLATADO EM PO 1010 KG   - 
ACHOCOLATADO EM PO 1,010 KG 
Açúcar, cacau em pó, malto dextrina, 
amido de milho,sal refinado, 
aromatizantes, vitaminas (PP, B6, B2, B1, 
B12 e ácido fólico) e estabilizante lecitina 
de soja.NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

KG 1.990     
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7 8 

Acucar cristal pacote com 05 kg   - 
Açucar cristal pacote com 05 kg, de boa 
qualidade, contendo no mínimo 99,3% 
de carboidrato por porcao, devera ser 
fabricado de cana de acúcar livre de 
fermentação, isento de matéria terrosa 
de parasitas e de detritos animais ou 
vegetais - embalagem de 5 kg, prazo 
mínimo de validade de 06 meses a partir 
da data da entrega. 

PC 3.866     

8 896000530493325 

AGUA DE COCO EMBALAGEM 01 LITRO - 
APRESENTACAO: EMBALAGEM LONGA 
VIDA DE 1000 ML CONTENDO AGUA DE 
COCO NATURAL, CONSERVANTES INS 
223, PRODUTO ENVASADO EM SISTEMA 
UHT, PODENDO SER ARMAZENADO EM 
TEMPERATURA 
AMBIENTE.PRODUTONAO ALCOOLICO, 
NAO FERMENTADO, NAO CONTENDO 
GLUTEN.NA EMBALAGEM DEVERA 
CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA 
VALIDADE E NUMERO DO 
LOTE.VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A 
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

UN 24     

9 21282 
AGUA MINERAL 500 ML C/12         - 
AGUA MINERAL 500 ML C/12 

FD 12     

10 10 
AGUA MINERAL COM GAS 500 ML....      - 
ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML..... 

UN 12     

11 199251 
Agua Mineral Com Gas. PET 1.5L - Água 
Mineral Com Gás,  PET 1,5L 

UN 36     

12 199250 

Agua Mineral sem gas 1L  - Água Mineral 
sem gás 1L, Saúdavel e natural oferece 
melhor qualidade de vida aspessoas 
preocupada com o bem-estar. 

UN 36     

13 891503795872731 

ALFACE CRESPA FRESCA DE ALTA 
QUALIDADE - ESTAR LIVRE DE 
EMFERMIDADES E INSETOS, NAO ESTAR 
DANIFICADA POR QUALQUER LESAO  D 
EORIGEM FISICA OU MECANICA QUE 
AFETE A APARENCIA 

UN 2.205     

14 11 

ALHO 180 GR TIPO 1 - Alho, bulbo 
inteiro, nacional, boa qualidade, firme e 
intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, isento 
de sujidades, parasitas e larvas, prazo 
mínimode validade de 06 meses a partir 
da data da entrega. encartelado em 
180g. aprovado pelo órgão vigente. 

UN 1.530     

15 199254 Ameixa seca - Ameixa seca KG 35     



 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL  

Setor de Compras e licitações 
– ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

 
 

 

16 18522 

AMENDOIM C/ PELE 500 GRAMAS       - 
Amendoim cru, tipo 01, de boa 
qualidade, acondicionado em 
embalagem plástica comrótulo e 
inspecionada pela anvisa, descascado, 
não torrado, pacote com 500 g. 

PC 810     

17 103 

AMIDO DE MILHO 500 GR          - Amido 
de milho, produto amiláceo do milho, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; isento de sujidades, parasitas e 
larvas; validade de 10 meses a contar 
daentrega. acondicionado em caixa de 
papel impermeável, fechado; em caixas 
de 500grs. 

UN 125     

18 7589 

ARROZ TIPO 02 PACOTE COM 05 KILOS  - 
Arroz, agulhinha longo fino polido tipo 
02, de boa qualidade, sem glúten 
,contendo no mínimo de 80% de grãos 
inteiros com no máximo de 14% de 
umidade. com rendimento após o 
cozimento de no mínimo 2,5 vezes a 
mais do peso antes da cocção, devendo 
também apresentar coloração branca, 
grãos íntegros e soltos após cozimento. 
embalagem c/5 kg, prazo mínimo de 
validade de 06 meses a partir da data da 
entrega. 

PC 4.000     

19 890501425872808 

ATUM RALADO AO NATURAL 140G - 
ATUM RALADO COM ÓLEO COMESTÍVEL. 
COMPOSIÇÃO, ATUM, ÓLEO DE SOJA, 
ÁGUA, CALDO VEGETAL E SAL.O 
PRODUTO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 
2% DE ÓLEO, 2% DE ÁGUA, 1% DE SAL E 
0,5% DE CALDO VEGETAL. 
CARACTERISTICAS, GERAIS, A CARNE 
DEVERÁ APRESENTAR-SE LIVRE DE 
PARASITOS, SUJIDADES E LARVAS E DE 
QUALQUER SUBSTÂNCIA 
CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA 
OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO. 
ORGANOLÉPTICAS, ASPECTO, PRÓPRIO 
DA ESPÉCIE, SEM MANCHAS 
ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, 
ODOR, PRÓPRIO. NA EMBALAGEM DO 
PRODUTO DEVERÁ CONTER OS DADOS 
DO FORNECEDOR, TABELA 
NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE (24 
MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO). O 
PRODUTO RECEBIDO DEVERÁ TER NO 
MÍNIMO 12 MESES PARA O 
VENCIMENTO. 

LA 15     
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20 18633 
BACON KG.                 - Bacon de boa 
qualidade embalagem com identificação 
do fabricante de validade e peso kg. 

KG 50     

21 892500445872820 

BALA MACIA MASTIGAVEL SORTIDA 
COLORIDA E AROMATIZADA 
ARTIFICIALEMNTE. INGREDIENTES 
ACUCAR XAROPE DE GLICOSE GORDURA 
DE PALMA ACIDULANTE ACIDO CITRICO 
EMULSIFICANTE MONOESTERATO DE 
GLICERINA E AROMATIZANTE SABORES 
DIVERSOS. ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM PLASTICA PACOTE DE 
600GRAMAS. 

KG 150     

22 14 

BANANA PRATA KG              - Banana 
prata, tipo extra, verdosa, em pencas, 
tamanho e coloração uniformes, 
compolpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte.. 

KG 6.445     

23 891503805872733 

BATATA DOCE DE 1 QUALIDADE SEM 
LESOES DE ORIGENS FISICAS E 
MECANICAS NAO APRESENTA 
RACHADURAS OU CORTES 

KG 950     

24 16 

BATATA INGLESA KG       - Batata, tipo 
inglesa, classificação extra, tamanho e 
coloração uniformes, consumo imediato 
e em escala, no decorrer da semana no 
máximo 05 (cinco) dias antes 
dovencimento, características: produto 
selecionado consistente ao toque e 
isentodepartes amassadas, batidas ou 
podres. 

KG 3.260     

25 17 

BETERRABA KG     - Beterraba, tamanho 
médio, produtos limpos, de boa 
qualidade, sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos com 
aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho e 
na cor, não serão permitidos rachaduras, 
perfurações e cortes. 

KG 1.990     
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26 194980 

Biscoito agua e sal 400 gramas  - Biscoito 
água e sal  400 gramas. Ingredientes: 
Farinha de Trigo Enriquecida comFerro e 
Ácido Fólico, Gordura Vegetal (Soja, 
Palma), Amido, Açúcar Invertido, Extrato 
de Malte, Fermento Biológico, Sal, 
Fermento Químico Bicarbonato de 
Sódio,Acidulante Ácido Láctico, 
Melhoradores de Farinha Metabissulfito 
de Sódio, Xilanase e Protease. CONTÉM 
TRAÇOS DE LEITE OU DERIVADOS, 
NOZES, AMENDOIM E COCO. 

PC 1.100     

27 20518 
BISCOITO DE GOMA                         - 
BISCOITO DE GOMA KG. 

KG 730     

28 22972 

Biscoito doce sabor leite coco ou maise - 
Biscoito doce sabor leite, coco ou 
maisena, pacote com 400 gramas, 
contém aromatizante sintético idêntico 
ao natural. 

UN 1.630     

29 892000635873022 

BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 
embalagem 400grs, de boa qualidade e 
inteiro -, sem recheio, sem cobertura, 
textura crocante, dupla embalagem, 
deverá ser fabricado com farinha de 
trigo de boa qualidade e fortificado com 
ferro e ácido fólico. Serão rejeitados 
biscoitos que apresentarem substancia 
estranhas ao produto impróprias ao 
consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas 
e organolépticas) e também mal cozidas, 
queimadas quebradiças e úmidas. A 
embalagem deverá conter identificação 
(rótulo) dos ingredientes, informação 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação, validade e número do lote. 
Isenta e sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Data de validade 
mínima de 06(seis) meses a partir da 
data de entrega. Apresentar amostra 
igual ou superior a marca Marilan, 
Mabel. 

PC 14     

30 20508 

Bolo de fuba ou farinha de trigo - Bolo 
de fubá ou farinha de trigo, sabores 
variados, com peso mínimo de 500 
gramas. 

UN 365     
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31 892502495872817 

BOMBOM CHOCOLATE PACOTE 1KG 
CONTENDO 20 GRAMAS EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE COM PLASTICO. QUE 
CONTENHA EM SUA COMPOSICAO 
ACUCAR GORDURAS VEGETAL FARINHA 
DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E 
ACIDO FOLICO CASTANHA DE CAJU SORO 
DE LEITE EM PO INTEGRAL LEITE EM PO 
DESNATADO FLOCOS DE ARROZ AMIDO 
DE MILHO FARINHA DE SOJA 
EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA 322E 
POLIGLICEROL POLIRICINOLEATO 476 
AROMANTIZANTE E FERMENTO 
QUIMICO E CABORNATO DE SODIO 500II 
PODE CONTER TRACOS DE AMENDOAS 
AMENDOIM AVELA CASTANHA DO PARA 
E NOZES. 

KG 100     

32 19 
Broa de fuba doce  - Broa tradicional, 
doce, à base fe fubá de milho e farinha 
de trigo 

KG 220     

33 192755 

Cafe em po moido na hora embalagem 
de 500 gramas - Café em pó moido na 
hora embalagem de 500 gramas, livre de 
odores e substânciasnocivas como 
palhas ou folhas torradas, prazo de 
validade de no mínimo 06 mesesapós a 
data de entrega. 

UN 8.900     

34 18628 

CALDO DE BACON 19 GR           - caldo de 
bacon, embalagem com 19gr. , livre de 
insetos, microrganismos ou 
outrasimpurezas que possam 
comprometer o armazenamento ou o 
consumo humano. validadenão inferior a 
180 dias após a entrega. 

CX 60     

35 22 

CALDO DE CARNE 19 GR           - Caldo de 
carne, embalagem com 19gr. , livre de 
insetos, microrganismos ou 
outrasimpurezas que possam 
comprometer o armazenamento ou o 
consumo humano. validadenão inferior a 
180 dias após a entrega. 

CX 550     

36 23 

CALDO DE GALINHA CAIXA COM 02 
CUBOS    - Caldo de galinha, embalagem 
com 19gr. , livre de insetos, 
microrganismos ou outras impurezas 
que possam comprometer o 
armazenamento ou o consumo humano. 
validade não inferior a 180 dias após a 
entrega. 

UN 550     
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37 24 

CARA DE 1  QUALIDADE          - Cará de 
primeira qualidade, tamanho médio boa 
coloração, livre de amassados, mofos, 
partes estragadas e sem brotar, com 
grau de amadurecimento apropriado 
para oconsumo. 

KG 1.720     

38 200677 

CARNE BOVINA  - Carne bovina Acém de 
boa qualidade cortada em bifes: retirar 
excesso de gordurae também aparas, 
sem sebo ou material estranho ao da 
carne pura. Embaladas em plástico 
átoxico 1kg ou 2 kg,devidamente 
etiquetadas com peso e prazo de 
validade, congeladas. 

KG 150     

39 20495 

Carne bovina em pedacos Musculo 
traseiro magro L - Carne bovina em 
pedaços  Musculo traseiro magro, 
LIMPO, congelado ou resfriado *em 
cubos de 3 cm², com cor, sabor e odor 
característicos do produto de boa 
qualidade, ausência de sebos, 
apresentado em embalagens 
transparente à vácuo ou bemlacrada, 
com denominação do nome do produto, 
fabricante, endereço, registro no 
Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU 
SIM), data de fabricação e validade. 
Embalados em pacotes de 01 kg 

KG 10.200     

40 890500105872730 

CARNE BOVINA MOIDA PATINHO LIMPO 
MAGRO CONGELADO COM COR SABOR E 
ODOR CARACTERISTICOS DO PRODUTO 
APRESENTADO EM EMBALAGENS 
TRANSPARENTES A VACUO OU BEM 
LACRADA COM DENOMINACAO DO 
NOME DO PRODUTO FABRICANTE 
ENDERECO E REGISTRO NO MINISTERIO 
DA AGRICULTURA EMBALADOS EM 
PACOTE DE 01 KG 

KG 9.950     

41 27 

CARNE SUINA 01 E 02 KILOS - Carne 
suína, pedaço, de boa qualidade, peça: 
pernil, retirar excesso de 
gorduraetambém aparas, sem sebo ou 
material estranho ao da carne pura. 
embaladas em plástico atóxico de 01 e 
02 kg cada, devidamente etiquetada 
com peso, prazo de validade, congelada. 

KG 9.700     
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42 28 

CEBOLA DE CABECA 1  QUALLIDADE      - 
Cebola de primeira, branca, a granel, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhepermita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. 
com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas. 

KG 2.015     

43 29 

CENOURA 1 QUALIDADE      - Cenoura, in 
natura, tamanho e coloração: uniformes, 
consumo imediato e em escala, no 
decorrer da semana no máximo 07 dias 
antes do vencimento. 
características:produto selecionado 
consistente ao toque e isento de partes 
amassadas ou batidas. 

KG 2.310     

44 33 

CHUCHU 1 QUALIDADE      - CHUCHU - de 
primeira qualidade, tamanho médio, 
coloração verde claro a escuro, fresco, 
sem partes apodrecidas e pretas. 

KG 1.390     

45 23016 

COCO RALADO PACOTE 100 GRAMAS       
- COCO RALADO PACOTE 100 GRAMAS - 
POLPA DE COCO PARCIALMENTE 
DESENGORDURADA, DESIDRATADA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

PC 250     

46 18619 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG. - 
Coxa e sobrecoxa de frango congelada, 
embalagem plástica individual 
transparentecontendo no mínimo 02 
unidades de coxa e sobrecoxa, 
totalizando 01 kg, produtopróprio para o 
consumo humano, e em conformidade 
com a legislação em vigor. obs:sem 
acúmulo de líquidos em seu interior, 
sem penugens ou resto impróprios parao 
consumo humano, com identificação do 
produto, rótulo contendo a data de 
abate,fabricante, validade, temperatura 
de estocagem. congelada. 

KG 8.000     

47 192726 

CREME DE LEITE EMBALAGEM COM 
200GR    - Creme de leite embalagem 
com identificação da marca, data de 
validade embalagemde caixa com 200gr 

UN 240     

48 199255 
Damasco desidratado - Damasco, 
desidratado 

KG 6     

49 191931 

Doce de Banana 700gr           - Doce de 
Banana (Bananada)700gr igredientes: 
Banana, açucar e acidulante acido 
citrico. 

UN 24     

50 18614 
DOCE DE MARMELADA 700 GRAMAS       
- DOCE DE MARMELADA 700 GRAMAS 

UN 52     
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51 18617 

DOCE GOIABADA 500 GRAMAS         - 
Doce de goiabada 500 gramas 
embalagem com identificação de marca 
e data de validade. 

UN 115     

52 7770 

EXTRATO DE TOMATE EMBALENGEM 
1080 KG - Extrato de tomate 
concentrado, contendo polpa de tomate, 
sal e açúcar, sem pimenta, sem aditivos 
químicos. embalagem com no minimo 
1,080 kg, não podendo ser violada, ou 
amassada, livre de parasitas e de 
qualquer substância nociva, odores 
estranhos; prazo de validade mínimo de 
06 meses a partir da data de entrega. 

UN 2.500     

53 7707 
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG    
- FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 
EMBALAGEM DE 01 KG. 

KG 1.035     

54 18616 
FARINHA DE MILHO LISA PACOTE 01 KG    
- FARINHA DE MILHO LISA PACOTE 01 
KG. 

KG 40     

55 35 
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 SEM 
FERMENTO   - FARINHA DE TRIGO TIPO 
1, SEM FERMENTO, EMBALAGEM 1KG. 

KG 2.220     

56 38 

FEIJAO TIPO 01 CARIOQUINHA NOVO 01 
KG.  - Feijão carioca, tipo 01, novo, 
constituídos de grãos inteiros e sãos, 
embalagemplástica de 01 kg, livre de 
parasitas, odores estranhos, substâncias 
nocivas, prazo de validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. 

KG 6.010     

57 892002375872711 
FERMENTO BIOLOGICO SECO 
INSTATANEO 10 GRAMAS 

GR 840     

58 39 
FERMENTO EM PO 250 GRAMAS         - 
FERMENTO EM PÓ 250 GRAMAS. 

UN 690     

59 95 
FUBA DE CANJICA 1KG       - FUBÁ DE 
CANJICA EMBALAGEM 1KG. 

KG 715     

60 96 
GELATINA 35 GRS. SABORES VARIADOS     
- GELATINA 35 GRS. SABORES VARIADOS 

UN 6.100     

61 43 

INHAME KG                 - Inhame, 
separados por lotes homogêneos grupo 
raiz, massa clara, de fácil cozimento, sem 
resíduos terrosos ou sujeira, defeitos 
graves, rachaduras, injúrias porpragas ou 
doenças, murchos ou podridão, sem 
escurecimentos graves ou danos 
mecânicos, categoria extra. 

KG 1.070     

62 44 
IOGURTE 1LT SABORES MORANGO E 
COCO   - IOGURTE 1 LT, SABORES 
MORANGO E COCO 

LT 4.700     

63 891500151272468 KIWI KG 30     
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64 45 

LARANJA KG                - Laranja, produtos 
sãos e limpos, de boa qualidade, sem 
defeitos ou perfurações na casca, 
suficientemente desenvolvidos com 
aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade, uniformidade no tamanho e 
na cor. 

KG 6.270     

65 891500150282430 

LARANJA PERA - DE PRIMEIRA, IN 
NATURA, APRESENTANDO GRAU DE 
MATURACAO ADEQUADO A 
MANIPULACAO, TRANSPORTE E 
CONSUMO,ISENTA DE SUJIDADES, 
PARASITAS E LARVAS,DE ACORDO COM 
A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. 

KG 24     

66 18626 
LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS        - 
LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS 

UN 200     

67 7797 
LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR     - LEITE 
EM PÓ INTEGRAL 400 GR. 

UN 910     

68 7687 

Leite pasteurizado tipo C - Leite 
pasteurizado, acondicionado em sacos 
plásticos atóxicos, resistentes, lacrados, 
contendo 01 litro "barriga mole", 
proveniente da ordenha completa e 
ininterrupta de vacas leiteiras sadias, em 
condições de higiene adequadas. 

LT 32.580     

69 20516 
Leite UHT Longa Vida integral - Leite UHT 
integral 

LT 370     

70 897500810201137 

LEITE UHT SEMIDESNATADO ZERO 
LACTOSE EMBALAGEM TETRA PAK OU 
EMBALAGEM CARTONADA EM UNIDADE 
DE 1 LITRO. CONTEM MINERAIS COMO 
FOSFATO TRICALCICO CITRATO DE 
MAGNESIO PIROFOSFATO FERRICO 
ENZIMA LACTASE VITAMINAS C B3 B5 B6 
B1 A B7 VITAMINA D COLECALCIFEROL E 
VITAMINA B12 ESTABILIZANTES 
TRIFOSFATO CITRATO MONOFOSFATO E 
DIFOSFATO DE SODIO. ALERGICOS 
CONTEM LEITE. NAO CONTEM GLUTEN. 

LT 900     

71 199256 Limao Galego - Limão Galego KG 12     

72 21351 
LINGUICA CALABRESA EMB DE 01 E 02 
KG   - LINGUIÇA CALABRESA EMB DE 01 E 
02KG 

PC 20     

73 18523 

LINGUICA TOSCANA EMBALAGEM 01 E 
02 KG  - Linguiça toscana embalagem de 
01 e 02 kg devidamente etiquetada com 
peso, prazode validade, congelada. 

KG 8.000     
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74 48 

MACA 1 QUALIDADE       - Maçã, tipo 
nacional, com polpa firme e intacta, sem 
apresentar sinais de podridão, cor 
vermelho vivo, polpa doce fina e 
suculenta, levemente adocicada. 

KG 6.700     

75 49 

MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 1 
KG   - Macarrão espaguete com ovos 
embalagem 1 kg, deve conter no mínimo 
1,5g de fibraalimentar na porção padrão 
de 100g, com prazo de validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega. 

KG 2.250     

76 51 

MACARRAO PICADO 500 GRS C/ SEMOLA   
- Macarrão picado com sêmola, 
embalagem com 500 gramas, deve 
conter no mínimo 1,5gde fibra alimentar 
na porção padrão de 100g, com prazo de 
validade mínima de 6meses a partir da 
data de entrega. 

UN 1.500     

77 21350 
MAIONESE EMBALAGEN 500 GR         - 
MAIONESE 500GR 

UN 110     

78 21345 
MAMAO                   - MAMÃO FORMOSA 
- 1ª QUALIDADE - KG. 

KG 12     

79 20487 

MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA    
- MANDIOCA AMARELA OU BRANCA - 
DESCASCADA, CONGELADA, 
EMBALAGEM 01KG, 1ª qualidade, 
tamanho médio, boa coloração, livre de 
amassados, mofos, partes estragadas. 

KG 1.640     

80 54 

Margarina vegetal com no minimo 65 de 
lipidios  - Margarina vegetal, com no 
mínimo 65% de lipídios, com sal, 
embalagem de 1 kg, contendo a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade mínima de 4 meses a partir da 
data de entrega. a porção de 10g 
(1colher de sopa) deve conter no 
máximo 80 mg de sódio. 

PT 970     

81 21347 

MELANCIA                 - Melancia Produtos 
sãos, limpos e de boa qualidade, sem 
defeitos, suficientementedesenvolvidos, 
com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho e 
na cor. Não serão permitidas rachaduras, 
perfurações e cortes. 

KG 15.110     

82 21348 
MELAO                   - MELÃO AMARELO - 
1ª QUALIDADE - KG. 

KG 30     
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83 57 

MILHO P/ PIPOCA 500 GRS .         - .Milho 
pipoca, de primeira qualidade, 
beneficiado, polido, limpo, isenta de 
sujidades e outras misturas de espécies, 
acondicionados em saco plástico de 500 
g.. 

PC 400     

84 891502525872713 MILHO PARA CANJICA 500 GRAMAS GR 520     

85 58 
MILHO VERDE EM CONSERVAS 200 GRS     
- MILHO VERDE EM CONSERVAS 200 GRS 

LA 920     

86 192752 

MISTURA PARA BOLO EMBALAGEM 400 
GR - Mistura para bolo embalagem 
minima 400 gramas, sabores: chocolate, 
baunilha e laranja. 

UN 130     

87 199258 Morango - Morango BJ 42     

88 21481 

Mussarela fresca fatiada  - Mussarela 
fresca fatiada, em embalagem plástica 
com data de validade e fabricação, 
certificada pelo órgão responsável. 

KG 80     

89 891503815872758 

NECTARINA FRUTO DE PRIMEIRA 
QUALIDADE FRUTO MADURO COM 
AUSENCIA DE SUGIDADES E PARTES 
APODRECIDAS UNIDADES COM PESO 
MEDIA DE 90 GRAMAS. 

KG 30     

90 7577 

OLEO DE SOJA 900 ML    - Óleo de soja, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranço e substâncias estranhas; validade 
mínima de 10 meses a contar da 
entrega, frasco com 900 ML; embalado 
em caixa de papelão reforçado. 

LT 6.192     

91 7590 

OVOS DE GALINHA GRANDESBRANCOS     
- Ovos, de galinha grandes e brancos, 
tipo extra, classe a, encartelados, 
embalagem contendo 12 unidades, 
registro no ministério da agricultura e 
inspecionado pelos. i.f., cnpj e nome do 
produtor. 

DZ 3.760     

92 99 
PAO DE DOCE 50 GR - PÃO DE DOCE 50 
GR. 

UN 9.100     

93 199261 
Pao de forma integral - Pão de forma 
integral 

UN 24     
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94 199259 

Pao de forma tradicional 400G - Pão de 
forma tradicional 400G,Informações 
Adicionais:Ingredientes: Farinha deTrigo 
Integral Enriquecida com Ferro e Ácido 
Fólico, Glúten, Açúcar Mascavo, 
Fermento Biológico, Azeite, Sal, Farinha 
de Soja, Emulsificante Lecitina de Soja 
eConservador Propionato de Cálcio. 
Pode conter traços de: Derivados de 
Trigo, Soja,Ovos, Castanha do Pará, 
Castanha de Caju, Macadâmia, Aveia, 
Centeio e Cevada.Contém Glúten. 

UN 76     

95 66 

Pao de queijo - Pão de queijo, enrolado 
em forma de bolinho, feito com massa 
de polvilho, queijo, ovos, leite, livre de 
materiais estranhos, embalados em 
embalagem apropriada. 

KG 544     

96 706 
Pao frances ou de sal - Pão francês ou de 
sal, feito a base de farinha, sal, água e 
fermento, livre de materiais estranos. 

KG 16.360     

97 18524 

PAO P/ CACHORRO QUENTE 50 GRAMAS     
- Pão para cachorro quente, pesando no 
mínimo 50gramas a unidade, livre de 
materiais estranhos, embalados em 
embalagem apropriada. 

UN 27.400     

98 68 

PEITO DE FRANGO CONGELADO PACOTE 
1 A 2KG - Peito de frango inteiro 
congelado. Embalagem intacta de 1 a 2 
kg, na embalagem deverá constar data 
da fabricação data de validade e número 
do lote do produto. Não deverá 
apresentar superfície úmida, pegajosa, 
exsudado líquido, partes flácidas ou 
consistência anormal. 

KG 14.220     

99 199257 Pera - Pêra KG 6     

100 892502650211142 

PIRULITO EMBALAGEM 500 GRAMAS - 
APRESENTACAO: PACOTE COM 500 
GRAMAS,TIPO BOLA, SABOR ARTIFICIAL 
DE FRUTAS DIVERSAS. A EMBALAGEM 
DEVE CONTER INFORMACOES SOBRE O 
PRODUTO, IDENTIFICACAO DO 
FABRICANTE, A MARCA DO PRODUTO, 
DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E 
NUMERO DO LOTE,VALIDADE NO 
MINIMO 06 MESES A PARTIR DA DATA 
DE ENTREGA. 

UN 150     

101 896001525872714 
POLPA DE FRUTA CONGELADA COM 200 
GRAMAS COM SABORES VARIADOS 

GR 4.900     
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102 69 

POLVILHO DOCE  01 KG.          - Polvilho 
Doce, embalagem com 01 kg de plástico 
ou papel, contendo data de fabricação e 
validade, validade mínima de 10 meses a 
contar da entrega. 

UN 680     

103 890501181217462 PRESUNTO FATIADO KG 80     

104 891000855872816 

QUEIJO BOLINHA - EMBALAGEM A 
VÁCUO - EMBALAGEM A VÁCUO, 
DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS, IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, PESO NÚMERO DO LOTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO 
PRODUTO 

KG 20     

105 71 

QUEIJO CURADO 1  QUALIDADE KG.     - 
Queijo Minas Artesanal, meia cura, ou 
curado embalado. Com no mínimo 15 
dias dematuração, tendo cores 
características com o tempo de 
maturação. 

KG 1.560     

106 891000855872809 

QUEIJO FRESCO - EMBALAGEM A 
VÁCUO, DEVERÁ CONSTAR 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO 
NÚMERO DO LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO 

KG 20     

107 891000850792624 

QUEIJO MINAS - QUEIJO - TIPO: MINAS, 
PRIMEIRA QUALIDADE.FRESCO OU MEIA 
CURA, ORIGEM: LEITE DE VACA.NA 
EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA 
DE FABRICACAO, VALIDADE DO 
PRODUTO. - EMBALAGEM A VÁCUO 

KG 500     

108 891000855872815 

QUEIJO MOZZARELLA - EMBALAGEM A 
VÁCUO - EMBALAGEM A VÁCUO, 
DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS, IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, PESO NÚMERO DO LOTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO 
PRODUTO 

KG 20     

109 891000855872812 

QUEIJO MUSSARELA PALITO - 
EMBALAGEM A VÁCUO, DEVERÁ 
CONSTAR INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO 
NÚMERO DO LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO 

KG 20     

110 891000855872813 

QUEIJO MUSSARELA PALITO DEFUMADO 
- EMBALAGEM A VÁCUO, DEVERÁ 
CONSTAR INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO 
NÚMERO DO LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO 

KG 20     
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111 891000855872810 

QUEIJO PRATO - EMBALAGEM A VÁCUO, 
DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS, IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, PESO NÚMERO DO LOTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO 
PRODUTO 

KG 20     

112 73 
REFRIGERANTE COLA ZERO LATA 350 ML    
- REFRIGERANTE COLA ZERO LATA 350 
ML 

LA 36     

113 74 
REFRIGERANTE DE GUARANA ZERO LATA 
350 M - REFRIGERANTE DE GUARANÁ 
ZERO LATA 350 ML 

LA 36     

114 18526 

Refrigerante pet 02 litros  - Refrigerante 
pet 02 litros, sabores variados, (limão, 
laranja, uva, cola, etc.)pacote com 06 
unidades. 

PC 1.150     

115 76 

REPOLHO DE 1 QUALIDADE     - Repolho, 
tipo híbrido, tamanho e coloração: 
uniformes, consumo imediato e em 
escala, no decorrer da semana no 
máximo 05 (cinco) dias antes do 
vencimento, características: sem traços 
de descoloração e turgescência, intactas. 

KG 1.980     

116 22613 

ROSCA COM COCO 50 GR      - Rosca com 
coco pesando no mínimo 50gramas a 
unidade, livre de materiais estranhos, 
embalados em embalagem apropriada. 

UN 91.350     

117 78 

Rosquinha  - Rosquinha tipo caseira, 
assada, à base de farinha de trigo, 
fermento biológico,leite, ovo, açúcar e 
enroladas. 

KG 410     

118 79 

SAL REFINADO IODADO 01 KG.     - Sal 
iodado, Para consumo doméstico, 
embalagem, contendo 01 kg, com 
identificaçãodo produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. 

KG 935     

119 18607 

SALGADOS VARIADOS KG.      - 
SALGADOS VARIADOS KG. (KIBE, 
COXINHA, RISOLES, PASTÉIS E 
ENROLADINHO). 

KG 7.930     
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120 80 

SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA 
KG   - Salsicha tipo hot dog congelada, 
embalagem em filme pvc transparente 
com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido, embalagem contendo 3kg. Na 
porção de 50g (2 salsichas) o produto 
deverá conter no máximo 500mg de 
sódio/ porção. o produto deverá ter 
registro no ministério da agricultura 
e/ou ministério da saúde. 

KG 1.870     

121 196698 

Suco concentrado de fruta natural - Suco 
concentrado de fruta natural, de sabores 
diversos, para ser reconstituído,em 
embalagem de 500 ml 

UN 36     

122 12441 
SUCO DE CAJU 500 ML      - Suco de caju 
concentrado embalagem com 500 ml 
rendimento 05 litros. 

UN 36     

123 83 

SUCO DE LARANJA 500ML CONCENT 
REND. 05 L - Suco de laranja concentrado 
embalagem com 500 ml rendimento 05 
litros. 

UN 216     

124 703 
Suco de laranja caixa TP 01 litro     - Suco 
de laranja caixa TP 01 litro. 

CX 4     

125 84 

SUCO DE MARACUJA 500ML CONCENT 
REND.   - Suco de maracujá concentrado 
embalagem com 500 ml rendimento 05 
litros. 

UN 3.425     

126 693 
SUCO DE UVA 500 ML            - Suco de 
uva concentrado embalagem com 500 
ml rendimento 05 litros. 

UN 36     

127 896001535872715 
SUCO DE UVA CONCENTRADO SEM 
GLUTEM COM 500 ML 

UN 3.140     

128 7721 

TEMPERO COMPLETO 01 kg          - 
Tempero completo de Alho e Sal, 
embalagem contendo 1 kg, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. Aprovado pelo órgão vigente. 

KG 110     

129 87 

TOMATE 1 QUALIDADE POUCO 
AMADURECIDO  - Tomate, tipo salada, 
classificação extra a, tamanho e 
coloração: uniformes (de vez), consumo 
imediato e em escala, no decorrer da 
semana no máximo 07 dias antesdo 
vencimento, características: produto 
selecionado consistente ao toque e 
isento de partes amassadas ou batidas. 
isento de manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem e outros 
defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. 

KG 4.500     
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130 88 
TORRADA INTEGRAL 250 GR          - 
TORRADA INTEGRAL 250 GR. 

PC 24     

131 21349 UVA RUBI KG.               - UVA RUBI KG. KG 20     

132 89 

VAGEM DE 1  QUALIDADE KG.        - 
VAGEM - de 1ª qualidade, fresca, tenra, 
sem estragos e de coloração verde, sem 
partes apodrecidas. 

KG 570     

133 90 

VINAGRE BRANCO 750 ML.          - 
Vinagre branco, fermentado acético de 
álcool, acidez 4%. Embalagem: deve 
estar intacta, acondicionada em garrafas 
plásticas resistentes, contendo 750 ml. 
Prazode validade: mínimo de 6 meses a 
partir da data de entrega. a rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

UN 418     

    Total 
 

 
 
O custo estimado para a presente contratação é de R$ 3.627.179,13 (Três Milhões, 
Seiscentos e Vinte e Sete Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Treze Centavos); 
O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas e 
em pesquisas de mercado. 
 
3 - CONTROLE DA EXECUÇÃO 
3.1- As empresas contratadas deverão entregar os itens dentro dos padrões de qualidade 
exigidos por lei, conforme legislação específica e de acordo com as especificações contidas 
no edital e anexos. 
 
4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA- 
A empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidas por lei, e do 
edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou que não 
atenderem ás exigibilidades, serão devolvidos e terão o pagamento cancelado. 
 
5- PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO- 
O almoxarifado central, através de servidores credenciados, serão os responsáveis diretos 
pela fiscalização do contrato, observando a especificação dos itens licitados. 
 
6 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
A disciplina das infrações e sanções aplicáveis no curso da licitação são aquelas previstas no 
edital. 
 
7 – CRITERIOS DE ACEITAÇÃO  
Só serão aceitos os itens que estiverem de acordo com as especificações exigidas pelos 
órgãos de Fiscalização e pelo Almoxarifado Central da Prefeitura de Coromandel – MG. 
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8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
8.1 O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas às 
especificações e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos;  
8.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser, conforme estabelecido para cada item no termo de referência, ou seja ao 
percentual aproximado de 1% (um por cento), em relação ao valor unitário estimado. 
 
 
Coromandel, 23 de Março de 2022. 
 
 

 
 
 
 

FRANCIENE RAQUEL PEREIRA PAIVA 
Gestora Municipal de Educação, Cultura e Turismo 
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-ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS- 

 
 
Processo nº: 031/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 019/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de panificação, hortifrutigranjeiros e 
carnes para atender as secretarias e setores da prefeitura de Coromandel-mg, com 
participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Licitação regionalizada conforme decreto municipal 461 de 17 
de dezembro de 2021. 
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 
MARCA UND. QTD. VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

         

-Valor unitário por Item; 
-Valor total do Item; 
- Valor global da proposta: R$__________, (xxx reais). 
- Validade da proposta não inferior a 60 dias; 
- Indicação do responsável pela assinatura do contrato em caso de adjudicação da proposta; 
-Marca do produto cotado; 
-Os preços deverão ser expressos em reais e com até 02 (duas) casas decimais após a 
vírgula, 
- Condições de Pagamento: O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após cada 
etapa de fornecimento dos itens, na tesouraria do município, mediante cheque nominal ou 
depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da nota de liquidação 
de despesas e mediante a apresentação da nota fiscal; 
- Local da entrega: *Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Rua Rio 
Branco n° 1070- Centro- Coromandel-MG; 
*Almoxarifado Central da Prefeitura de Coromandel, situado à Rua Aurélio Rosa nº 55 – 
Centro – Coromandel – MG. 
- Prazo de vigência do contrato: A vigência da ata de registro de preços inicia-se na data de 
sua assinatura e vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
conforme lei de licitações. 
 
_________________/_____ de ___________ de 2022.  
 

________________________ 
Razão Social da Empresa 

CNPJ 
Representante Legal 
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-ANEXO III - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR- 
 
 
Processo nº: 031/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 019/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de panificação, hortifrutigranjeiros e 
carnes para atender as secretarias e setores da prefeitura de Coromandel-mg, com 
participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Licitação regionalizada conforme decreto municipal 461 de 17 
de dezembro de 2021. 
 
A empresa ____________,inscrita no CNPJ sob o nº _________, com sede na 
_______________, nº ______, Bairro ___________, cidade de _________, por intermédio 
de seu representante legal, o Sr. ___________, portador do CPF nº _____________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.   
 
 
 
____________/_____ de ___________de 2022. 
 
 
 
 

______________________ 
Razão Social da Empresa 

CNPJ 
Representante Legal 
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-ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP- 
 

 
Processo nº: 031/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 019/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de panificação, hortifrutigranjeiros e 
carnes para atender as secretarias e setores da prefeitura de Coromandel-mg, com 
participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Licitação regionalizada conforme decreto municipal 461 de 17 
de dezembro de 2021. 
 
 
DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: 
_______________, inscrita no CNPJ sob nº _______________, está enquadrada como 
_______________ (Microempresa/EPP), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. Outrossim declaro 
que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
 
___________/____,_____de _______de 2022. 
 
 
 

 
____________________ 

Representante Legal 
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-ANEXO V- 
-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À 

HABILITAÇÃO- 
 
 
 
Processo nº: 031/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 019/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de panificação, hortifrutigranjeiros e 
carnes para atender as secretarias e setores da prefeitura de Coromandel-mg, com 
participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Licitação regionalizada conforme decreto municipal 461 de 17 
de dezembro de 2021. 
 
 
A empresa ____________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, 
neste ato representada pelo Sr. ___________, CPF sob o nº ____________ declara sob as 
penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 
_________________/_____ de _____________de 2022. 
 
 
 
 

______________________ 
Razão Social da Empresa 

CNPJ 
Representante Legal 
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-ANEXO VI - MINUTA DA FUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- 
_ CONTRATO N°-----/2022- 

 
 

Instrumento Contratual para _________ que entre si 
celebram o Município de Coromandel e a empresa 
_______________. 
 

 
Aos ___ (__________) dias do mês de _____ de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de 
Coromandel-MG, com sede na Rua Artur Bernardes, n.º 170, Centro, nesta cidade de 
Coromandel/MG, neste ato representado pelo Sr. Fernando Breno Valadares Vieira, 
brasileiro, solteiro, CPF de nº 090.207.926-36, nos termos do art. 15 da Lei Federal 
8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
019/2022, por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, Ata de Julgamento de 
Preços, e homologada conforme Processo nº 031/2022, resolve registrar os preços para 
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, produtos de panificação, 
hortifrutigranjeiros e carnes para atender as secretarias e setores da prefeitura de 
Coromandel-mg, com participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno 
porte e micro empreendedor individual. Licitação regionalizada conforme decreto 
municipal 461 de 17 de dezembro de 2021, com as especificações, os quantitativos, 
constantes do edital e seus anexos e mapa de apuração, que passa a fazer parte desta, 
tendo sido classificada a proposta apresentada pela empresa abaixo qualificada, observada 
as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

 

FORNECEDOR REGISTRADO EM 1º LUGAR: ________________, localizado na rua 
_________, n°___ no bairro __________, na cidade de _____________, estado de ___, cujo 
CNPJ é ___________________, neste ato representado por _________________, conforme 
Ata de julgamento de Propostas, anexa ao presente instrumento, com valor total estimado 
de ___________. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

I - A presente licitação tem como objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição 
de gêneros alimentícios, produtos de panificação, hortifrutigranjeiros e carnes para 
atender as secretarias e setores da prefeitura de Coromandel-mg, com participação 
exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor 
individual. Licitação regionalizada conforme decreto municipal 461 de 17 de dezembro de 
2021, em que são discriminados a apresentação de cada produto, preços de referência, o 
consumo estimado e o prazo para entrega, conforme descrito no Anexo I, integrante do 
Edital 019/2022. 
 
II- O fornecimento dos itens será “parcelado” de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. O prazo para entrega dos itens será de no máximo 05 (cinco) dias, após 
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a emissão de cada autorização de fornecimento, conforme demanda e solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde; 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado. Quando da prorrogação da validade da Ata de 
Registro, deverão ser observados os procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo 
quarto, da Lei 8.666/93. 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será 
obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 
Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 
objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

II – Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão 
gerenciador da ata, para que este indique os possíveis detentores da ata e respectivos 
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.  

III – Caberá à detentora da ata de Registro de Preços, observada as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos 
quantitativos registrados em ata, desde que este fornecimento, não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas. 

IV – Quanto da manifestação da utilização pelo órgão ou entidade, o órgão gerenciador 
poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% 
(cinqüenta por cento) dos quantitativos registrados na ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: 

I - Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os 
constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a respectiva 
classificação no Pregão Presencial 019/2022. 

II - Em cada fornecimento decorrente desta ATA, serão observadas as disposições do 
Decreto nº 1.087/2014, que instituiu o Registro de Preços no Município, assim como as 
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial 019/2022, que integra o 
presente instrumento de compromisso. 

III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da Ata de Reunião 
de Julgamento de Propostas anexa ao Pregão Presencial nº 019/2022 pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE E FORNECIMENTO: 

I – Os itens deverão ser entregues nos locais indicados pelo setor requisitante. O Prazo para 
fornecimento o dos itens será de no máximo 05 (cinco) dias, após a emissão de cada 
autorização de fornecimento. 

II - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de 01(um) dia útil, contado da 
data da comunicação à empresa através do setor de compras. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

I – Contraprestação mensal, a medida do fornecimento dos itens. 

II - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na 
instituição bancária, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 dias após 
o fornecimento e aplicação dos itens, mediante a apresentação da Nota Fiscal, condicionado 
à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do 
regular cumprimento das obrigações assumidas atestada e vistada pelos órgãos de 
fiscalização. 

III – No ato da assinatura da Ata de Registro de preços, a empresa vencedora deverá 
fornecer à Secretaria Municipal de Finanças, Tributos e Orçamentos, o número de sua conta 
corrente bancária, agência e banco, para efeito de pagamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

I - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente 
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, ficando estabelecido que após 
gerado empenho aos produtos dele advindo não são passiveis de reequilíbrio. 

II – Todos os itens fornecidos, devem ser de boa qualidade e atender as especificações 
contidas no Anexo I. 

II - Se a qualidade do produto fornecido e a prestação dos serviços não corresponder às 
especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do 
produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 10 
(dez) dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 
qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a 
data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o 
carimbo e a assinatura do responsável. 

IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, 
conforme o caso. 

V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada 
pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a 
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data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao 
recebimento. 

VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

VII - A empresa detentora da presente ata fica obrigada a aceitar o acréscimo de até vinte e 
cinco por cento nas quantidades estimadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na 
licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de 
registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da 
Administração. 

II - A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em atender as ordens de fornecimento, 
dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da 
multa de até 100% (cem por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos. 

III - Pela inexecução parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a 
Administração poderá aplicar, à detentora da presente Ata, a penalidade, de dez por cento 
do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial 
do contrato, ou de qualquer outra irregularidade. 

IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem 
efetuados à detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para 
constituir dívida ativa, na forma da lei. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS: 

I - Os preços registrados serão fixos e reajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços. 

II - Os preços poderão ser realinhados nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou 
para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea 
“d” do Inciso II e do § 5º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

III - O Realinhamento será precedido de pesquisa prévia no mercado fornecedor, Banco de 
Dados, Índices ou Tabelas Oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das 
condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de graduar a 
justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou 
rejeitar o pedido. 

IV - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço 
inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo 
cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades, determinar a negociação dos preços e adequação ao praticado no 
mercado, convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual 
oportunidade de negociação e/ou revogar a Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS: 

I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 
consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas 
pertinentes. 

II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 
Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

Pela Administração, quando: 

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 

C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério da Administração; 

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 
registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 

E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de 
Registro de Preços; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações 
oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

II - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar e estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 
Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados 
devera ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a 
aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não aceitas as 
razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO: 

I - As aquisições do objetos da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a 
caso, pelo Secretário requisitante, sendo a dotação orçamentária informada por ocasião da 
emissão da Nota de Empenho. 



 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL  

Setor de Compras e licitações 
– ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 019/2022 e as propostas das 
empresas classificadas no certame supranumerado, conforme mata de apuração, anexo ao 
presente instrumento (art. 55, XI). 

II - O contrato (empenho, autorização de compra, ou outro similar) confeccionado em 
decorrência do registro de preços, poderá nas mesmas condições contratuais, sofrer 
alterações nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93; 

III – A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram-se 
registrados. 

IV - Fica eleito o foro desta Comarca de Coromandel-MG para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata. 

V - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Instituidor do Registro de 
preços no Município, com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito (art. 55, XII). 

 

Coromandel – MG, __ de _______ de 2022. 

 

___________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA  

 PREFEITO MUNICIPAL 

 

_______________________________ 

DETENTORA DA ATA 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
___________________                                                             ___________________ 
Nome:                                                                                        Nome: 
CPF:                                                                                            CPF: 
 
        
 

 


