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-RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL- 

 

Processo nº: 150/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 068/2022 
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 068/2022 –  
-PREGÃO ELETRÔNICO - MODO DE DISPUTA ABERTO- 

 
 
Processo nº: 150/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 068/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para atender as secretarias e setores da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de micro empresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Licitação Regional, 
conforme decreto 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° 02 
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 e Decreto Municipal nº 
1.087 de 13 de Outubro de 2014, Decreto 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: 09/08/2022 

 

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 



 

 
Estado de Minas Gerais 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 
  Setor de licitações  – ADM 2017/2021- 

 

Prefeitura Municipal de Coromandel | Rua Artur Bernardes, 170 – Centro – Coromandel – MG 
– CEP: 38.550-000 

3 

 
 
 

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 e no que couber pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, 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 materiais esportivos para atender 
as secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação 
exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor 
individual. Licitação Regional, conforme decreto 461, de 17 de dezembro de 2021, 
conforme descrição dos itens do termo de referência.    
 
2.2 - LICITAÇÃO REGIONAL 
 
No processo administrativo em trâmite, os itens são destinados a participação exclusiva de 
Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendodor Individual sediadas no 
raio de 150 KM de distância da sede da Prefeitura Municipal de Coromandel. 
Isto porque os itens cujo valor não supera a R$ 80.000,00, em obediência a determinação do 
artigo 48, I da  Lei 123/2006, estes foram reservados as ME e EPPs.   
A disputa destes itens foi destinada apenas as empresas localizadas na região em virtude do 
decreto municipal 461 de 17 de dezembro de 2021. Este regulamento dispõe no sou art. 12 
que para a aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006, 
especialmente quanto à promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, poderá ser concedida prioridade de contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente. Neste sentido, o decreto 
municipal permite que as licitações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno 
porte (até 80 mil reais) serão destinadas preferencialmente para empresas sediadas local ou 
na região. 
 
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; 
 



 

 
Estado de Minas Gerais 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 
  Setor de licitações  – ADM 2017/2021- 

 

Prefeitura Municipal de Coromandel | Rua Artur Bernardes, 170 – Centro – Coromandel – MG 
– CEP: 38.550-000 

4 

 
 
 

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 os interessados que militem no ramo pertinente ao 
objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste edital e seus anexos;  
 
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; 
 
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, 
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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; 
 
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 
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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; 
 
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 



 

 
Estado de Minas Gerais 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 
  Setor de licitações  – ADM 2017/2021- 

 

Prefeitura Municipal de Coromandel | Rua Artur Bernardes, 170 – Centro – Coromandel – MG 
– CEP: 38.550-000 

7 

 
 
 

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; 
 
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; 
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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; 
 
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: 
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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; 
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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/; 
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; 
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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; 
 
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; 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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, Concordata ou Recuperação Judicial; expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou comprovante da homologação/deferimento pelo 
juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor; 

 
 
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; 
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K. Alvará de Localização e Funcionamento da Empresa, com validade para o 
exercício de 2022; 

 
 
L. Comprovação anterior, mediante a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado 
de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 
da licitante, que comprove a execução de serviços semelhantes e compatíveis ao objeto 
licitado. 

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

14- DO REGISTRO DE PREÇOS 

14.1 - Para efeitos do Registro de Preços, são adotadas as seguintes definições: 
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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,  
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14.13.3 - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual 
oportunidade de negociação.  

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 
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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. 

 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; 
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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; 
 
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 das 
Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Coromandel, 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; 
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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; 
 
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 
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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; 
 
h. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, 
força maior, devidamentes 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; 
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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 AMOSTRAS  
 
23.1 As empresas declaradas vencedoras deverão apresentar à Prefeitura Municipal de 
Coromandel - MG, na rua Olegário Maciel,71 – centro, no prazo de 07 (sete) dias corridos, 
contados do resultado do julgamento das propostas, durante o horário de expediente 
comercial (das 07:00 às 16:00h), uma amostra de cada item;  
23.2 As amostras devem ser novas, estar embaladas em embalagens próprias para o 
armazenamento e acompanhadas da identificação da licitante, contendo especificação do 
nome do fabricante, lote, data da fabricação, prazo de garantia, e demais documentos 
técnicos (como folders, manuais técnicos e operacionais);  
23.3 As amostras dos materiais serão testadas/analisadas/observadas rigorosamente por 
comissão designada pela Prefeitura.  
23.4 De posse do relatório das amostras, caso as mesmas estiverem aprovadas a Comissão 
adjudicará o objeto da Licitação à vencedora do certame. Caso as amostras sejam 
reprovadas, a Comissão desclassificará a proposta da licitante e convocará as licitantes 
remanescentes, por ordem de classificação para que apresentem suas amostras no mesmo 
prazo concedido a primeira e assim sucessivamente até que as amostras sejam aprovadas e 
o objeto seja adjudicado.  
23.5 As amostras da licitante vencedora ficarão de posse da Prefeitura pelo prazo que durar 
o contrato e serão utilizadas como forma de controle e verificação dos materiais que serão 
fornecidos, uma vez que estes deverão ser idênticos á amostra anteriormente apresentada. 
23.6 As amostras eventualmente reprovadas, serão devolvidas após a homologação do 
Processo Licitatório, através de solicitação da licitante que as apresentou.  
23.7 Será obrigatória a apresentação de amostras, para todos os Itens da licitante. 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1- Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico; 
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24.2- 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; 
 
24.3- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF; 
 
24.4- 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; 
 
24.5- 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; 
 
24.6- 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; 
 
24.7- 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; 
 
24.8- 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; 
 
24.9- Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste edital. 
 
24.10- 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; 
 
24.11- 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; 
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24.12- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 
 
24.13- 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; 
 
24.14- 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; 
 
24.15- 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; 
 
24.16- O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 
inabilitação do licitante; 
 
24.17- As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no 
endereço: http://www.coromandel.mg.gov.br/licitacoes; 
 
24.18- 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; 
 
24.19- 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; 
 
24.20- 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; 
 
24.21- O Município de Coromandel poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a 
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 
 
24.22- O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Coromandel-MG, com exclusão de qualquer outro. 
 
24.23- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
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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, 21 de Julho de 2022. 
 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
Prefeito Municipal de Coromandel 

 
 
 

Karina Silva dos Santos Oliveira 
Gestora Municipal de Inclusão Social e Esportes 

 
 
 
 

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

Processo nº: 150/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 068/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para atender as secretarias e setores da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de micro empresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Licitação Regional, 
conforme decreto 461, de 17 de dezembro de 2021. 
 
 LICITAÇÃO REGIONAL 
 
No processo administrativo em trâmite, os itens são destinados a participação exclusiva de 
Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendodor Individual sediadas no 
raio de 150 KM de distância da sede da Prefeitura Municipal de Coromandel. 
Isto porque os itens cujo valor não supera a R$ 80.000,00, em obediência a determinação do 
artigo 48, I da  Lei 123/2006, estes foram reservados as ME e EPPs.   
A disputa destes itens foi destinada apenas as empresas localizadas na região em virtude do 
decreto municipal 461 de 17 de dezembro de 2021. Este regulamento dispõe no sou art. 12 
que para a aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006, 
especialmente quanto à promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, poderá ser concedida prioridade de contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente. Neste sentido, o decreto 
municipal permite que as licitações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno 
porte (até 80 mil reais) serão destinadas preferencialmente para empresas sediadas local ou 
na região. 

 

1 OBJETO 
1.1 O objeto da presente licitação visando contratação de empresa do ramo para 
fornecimento de material esportivo e premiações para serem utilizados para atividades e 
campeonatos do Departamento de Esportes, Educação, Cultura e Turismo do Município, 
sendo o prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.  

 
2 JUSTIFICATIVA  
 
2.1 A aquisição do material será para atender as competições e os eventos esportivos 
realizados pela Gestão Municipal de Inclusão Social e Esportes e Gestão Municipal de 
Educação, Cultura e Turismo, apoiados com treinos oferecidos as crianças e adolescentes do 
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Município, para apoio de atletas do Município que participarem de competições em outras 
localidades e eventos escolares dentro do ano letivo. Trata-se de uma contratação 
estratégica para a Gestão Municipal de Inclusão Social e Esportes e Gestão Municipal de 
Educação, Cultura e Turismo, uma vez que as mesmas realizam vários eventos e ações 
esportivas no decorrer do ano; 
 

3 DESCRIÇÃO GERAL PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

Item Código Descrição Un Qtde 

1 200412 
ALTERES EMBORRACHADOS - ALTERES EMBORRACHADOS.PESO: 1 
KG (CADA);MATERIAL: FERRO FUNDIDO REVESTIDO POR,VINIL 
EMBORRACHADO,            COMPRIMENTO: 17 CM. 

PR 10 

2 200413 

ALTERES EMBORRACHADOS 2 KG - ALTERES 
EMBORRACHADOS.PESO: 2 KG (CADA);MATERIAL: FERRO FUNDIDO 
REVESTIDO POR,VINIL EMBORRACHADO,            COMPRIMENTO: 17 
CM. 

PR 10 

3 193549 
ANTENA DE VOLEI COM SUPORTE COM FIBRA DE - ANTENA DE VOLEI 
COM SUPORTE COM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA E VERMELHA 
COM DIMENSÕES DE 1,85M X 0,05M 

UN 2 

4 760 APITO 40 - APITO 40 UN 80 

5 193527 
BAMBOLE 65X65X35 EM PVC CORES VARIADAS - BAMBOLE 
65X65X3,5 EM PVC CORES VARIADAS 

UN 700 

6 781000545872389 

BOLA BASQUETE 6.8 - CROSSOVER FEMININO PESO, 510-567G, 
CIRCUFERENCIA,72,4-73,7CM. GOMOS,8, LAMINADO, MICROFIBRA 
CONSTRUÇÃO, MATRIZADA CÂMARA, 6 D SISTEMA DE FORRO, 
TERMOFIXO PROCESSO EXTRA, ARACNUM MIOLO CAPSULA SIS 

UN 10 

7 781000545872391 

BOLA DE BASQUETE 5.8 - CROSSOVER INFANTIL PESO, 470-500G, 
CIRCUFERENCIA, 69-71CM. GOMOS, 8, LAMINADO, MICROFIBRA 
CONSTRUÇÃO, MATRIZADA CÂMARA, 6 D SISTEMA DE FORRO, 
TERMOFIXO PROCESSO EXTRA, ARACNUM MIOLO CAPSULA SIS 

UN 15 

8 781000545872392 

BOLA DE BASQUETE 7.8 - CROSSOVER - LARANJA AMARELO BOLA 
PROFISSIONAL DE BASQUETE, USADA NAS PRINCIPAIS LIGAS DE 
BASQUETE DO BRASIL. MASCULINO, APROVADA PELA FIBA 
(FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE) E CBB 
(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE) INFORMAÇÕES 
TECNICAS, - ALTA PERFOMANCE, - MATIZADA, - MICROFIBRA, - 75-
78CM,- 600-650G,- CÂMARA AIRBILITY, - MIOLO SLIP SYSTEM 
REMOVIVEL E LUBRIFICADO 

UN 5 

9 18791 
BOLA DE BORRACHA NUMERO 10 C/ VALVULA - BOLA DE BORRACHA 
- NUMERO 10 C/ VALVULA, MIOLO LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL, 
PESO280 GR. 

UN 140 

10 781000545872393 
BOLA DE ESPIROBOL - PESO, 220-310G, CIRCUFERENCIA, 58-62 CM 
GOMOS,8 LAMINA, MICROPOWER CONSTRUÇÃO, COSTURADA A 
MÃO 

UN 5 
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11 19460 
BOLA DE FUTSAL DIGITAL MAX 500 IV - BOLA DE FUTSAL DIGITAL 
MAX 500 IV, CONFECCIONADA EM PU, TECNOLOGIA TERMOTEC, 
MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO. 

UN 24 

12 781000545872386 

BOLA DE FUTSAL MAX 100. - TERMOTEC BOLA OFICIAL DE FUTSAL. 
TAMANHO INFANTIL (SUB- 11) 8 GOMOS. TECNOLOGIA TERMOTEC, 
COM 0% DE ABSORÇÃO DE AGUA, A TECNOLOGIA PERMITE O USO 
DA BOLA EM CONDIÇÕES DE CHUVA ITENSA, GARANTINDO A 
PRECISÃO E A LEVEZA NA HORA DO CHUTE. SEM COSTURA. 
COMPOSIÇÃO, PU. PESO APROXIMADO, 300 -350G. CIRCUFERENCIA, 
52-55 CM. 

UN 50 

13 195596 

BOLA DE FUTSAL MAX 1000 ALL BLACK - BOLA DE FUTSAL MAX 1000 
ALL BLACK, TECNOLOGIA:TERMOTEC,DEFINIÇÃO DA 
TECNOLOGIA:SEM COSTURAS E COM 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA,A 
TECNOLOGIA,COMPOSIÇÃO:PU, PESO DO PRODUTO:430-450GR. 

UN 30 

14 781000545872387 

BOLA DE FUTSAL MAX 200. - TERMOTEC BOLA OFICIAL DE FUTSAL. 
TAMANHO (SUB-13) LAMINADO, PUGOMOS, 8 CAMADA INTERNA, 
NEOGEL MIOLO, CAPSULA SIS TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO, 
TERMOTEC PESO, 350-380G CIRCUFERENCIA, 55-58CM 

UN 74 

15 19458 
BOLA DE FUTSAL MAX 50 - BOLA DE FUTSAL MAX 50,TERMOTEC 
FUTSAL INFANTIL,MICROFIBRA DE PU, 50 A 53 CM CIRCUNFERÊNCIA, 
285GR DE PESO. 

UN 50 

16 195592 

BOLA DE FUTSAL MAX 500, TERMOTEC LX, SEM COSTURA,P - BOLA 
DE FUTSAL MAX 500, TERMOTEC LX, SEM COSTURA,PESO 400 A 
440G, SEM COSTURA, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64CM, COMPOSIÇÃO 
TPU. 

UN 70 

17 195593 

BOLA DE HANDEBOL SUÉCIA H3L ULTRA GRIP 4 - BOLA DE 
HANDEBOL SUÉCIA H3L ULTRA GRIP 4, MATERIAL 
POLIURETANO,COMPOSIÇÃO PU ULTRA GRIP,PESO DO PRODUTO 
425 - 475G,CIRCUNFERÊNCIA 58-60CM. 

UN 45 

18 199336 
BOLA DE INICIACAO N 08 MATRIZADA CONFECCIONADA - BOLA DE 
INICIAÇÃO Nº 08, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. 
TAMANHO: 40 – 42CM DE DIÂMETRO. PESO 110 – 120 G. 

PR 100 

19 199337 
BOLA DE INICIACAO N 12 MATRIZADA CONFECCIONADA - BOLA DE 
INICIAÇÃO Nº 12, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. 
TAMANHO 57 – 59CM DE DIÂMETRO. PESO: 250 – 270 G 

UN 100 

20 199338 
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 14, MATRIZADA CONFECCIONA COM - BOLA 
DE INICIAÇÃO Nº 14, MATRIZADA CONFECCIONA COM BORRACHA. 
TAMANHO: 65 – 67 CMDE DIÂMETRO. PESO: 350 – 370 G 

UN 100 
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21 22844 
BOLA DE RECREACAO N12 NA COR VERDE - BOLA DE RECREAÇÃO 
N12 NA COR VERDE 

UN 45 

22 201006 

BOLA DE TENIS PACOTE COM 03 UNIDADES - BOLA DE TENIS PACOTE 
COM 03 UNIDADESDESCRIÇÃO:BOLAS FEITAS COM FELTRO DE 
ALTAQUALIDADE, PERMITINDO UMA EXCELENTE PERFORMANCE 
SOBRE QUALQUER SUPERFÍCIE.CARACTERÍSTICAS:-DIÂMETRO: 20 
CM-SALTO 900-100 CM-COR: AMARELO-PESO: 58 GRAMASPOR 
BOLA-TAMANHO: ÚNICO-COR: AMARELA 

CX 20 

23 201024 

BOLA DE VINIL GRANDE MARMORIZADA KIT COM 10 BOLA - BOLA 
DE VINIL GRANDE MARMORIZADA ( KIT COM 10 BOLAS ). BOLA DE 
VINIL GRANDE MARMORIZADA ( KIT COM 10 BOLAS ). MEDIDA: 21 
CENTÍMETROS DE DIÂMETRO ( TAMANHO DABOLA DE FUTEBOL ). 
PESO: 60 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: VINIL. CORES: SORTIDAS. 
INMETRO 

CX 50 

24 781000545872399 
BOLA DE VOLEI 6.0 PRO LAMINADO MIVCROFIBRA. GOMOS 18 
CAMADAS INTERNA. NEOTEC. MIOLO CAPSULA SIS TECNOLOGIA 
CONSTRUCAO TERMOTEC. PESO 260280G CIRCUFERENCIA 6567 CM 

UN 24 

25 781000545872402 
BOLA DE VOLEI 8.0 LAMINADA MICROFIBRA. GOMOS 18 CAMADA 
INTERNA NEOTEC MIOLO CAPSULA SIS. TECNOLOGIA CONSTRUCAO 
TERMOTEC . PESO 260280G CIRCUFERENCIA 6567CM 

UN 34 

26 201016 

BOLA DE VOLEI EM EVA - BOLA DE VOLEI EM EVA DIÂMETRO DA 
BOLA: 21 CENTÍMETROS.COR: MESCLADAS.ENVIAMOS 
CHEIAS.COMPOSIÇÃO: FEITA COM CÂMARA DE AR DE VINIL E 
ENVOLVIDA POR EVA.PESO:130 GRAMAS.VALIDADE: 
INDETERMINADA.INDICADA PARA CRIANÇAS ACIMA DE 02 
ANOS.SEGURANÇA DO BRINQUEDO.CE-BRI / IQB 2269.NBR 
11785.OCP 0006. 

CX 24 

27 781010165871798 

BOLA DE VOLEI EM EVA DIAMETRO DA BOLA 21 CM COR 
MESCLADACONFECCIONADA COM CAMARA DE AR DE VINIL E 
ENVOLVIDA POR EVA PESO 130 GRAMAS ENTREGUE CHEIAS COM 
CERTIFICADO PELO INMETRO. 

UN 24 

28 193553 
BOLA DE VOLEI MATRIZADA MICROFIBRA DE 18 - BOLA DE VOLEI 
MATRIZADA MICROFIBRA DE 18 GOMOS CIRCUNFERENCIA 65 A 
67CM PESO 260A 280 GR CAMERA AIRBILIPY, MIOLO AUTOLUBRI K 

UN 12 

29 781010155871797 

BOLA EM VINIL GRANDE MARMORIZADAKIT COM 10 UNID 
MEDINDO CADA BOLA 21 CM DE DIAMETRO TAMANHO DA BOLA DE 
FUTEBOL PESO 60 GRAMAS COMPOSICAO EM VINIL CORES 
SORTIDAS COM CERTIFICADO PELO INMETRO. 

KT 30 

30 781010175871799 

BOLA FUT VOLEI EM EVA COM CAMARA DE AR EM VINIL ENVOLVIDA 
POR MATERIAL EVA COM DIAMETRO DE 20 CM CORES SORTIDAS E 
CIRCUNFERENCIA 64 A 66 CM ENTREGUE CHEIA COM CERTIFICADO 
PELO INMETRO. 

UN 22 
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31 193540 

BOLA FUTEBOL CAMPO  S11 R1 FPF 7 - BOLA FUTEBOL CAMPO  S11 
R1 FPF 7COM 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, COMPOSIÇÃO: 
POLIURETANO PESO 442 G , SEM COSTURA, CIRCUNFERÊNCIA: 68 
CM 

UN 40 

32 201020 

BOLA FUTEBOL FUT VOLEI EVA - BOLA FUTEBOL FUT VÔLEI EVA BOLA 
DE EVA FUT VOLLEY, O EVA É MATERIAL LEVE E RESISTENTE PARA 
MENINOS E MENINAS, CDIÂMETRO DA BOLA: 20 CENTÍMETROS. 
CIRCUNFERÊNCIA: 64 A 66 CM MATERIAL: EVA (ENVIAMOS ELA 
CHEIA) ATENÇÃO: CORES SORTIDAS.INDICADA PARA CRIANÇAS 
ACIMA DE 02 ANOS. 

CX 24 

33 195594 

BOLA HANDEBOL H2L SUÉCIA ULTRA GRIP, MATERIAL POLI - BOLA 
HANDEBOL H2L SUÉCIA ULTRA GRIP, MATERIAL 
POLIURETANO,COMPOSIÇÃO: PU ULTRA GRIP, PESO DO PRODUTO: 
325-400G,CIRCUNFERÊNCIA:54-56CM. 

UN 15 

34 195595 

BOLA HANDEBOL INFANTIL SUECIA H1L ULTRA GRIP 4 - BOLA 
HANDEBOL INFANTIL SUÉCIA H1L ULTRA GRIP 
4,MATERIAL:POLIURETANO,COMPOSIÇÃO:PU,PESO DO 
PRODUTO:230-270GR, CIRCUNFERÊNCIA:49-51CM. 

UN 26 

35 201022 

BOLA INFLAVEL PULA PULA PARA CRIANCAS 45CM - BOLA  INFLAVEL 
PULA PULA PARA CRIANÇAS 45CM  COR E DESENHO SORTIDOS , 
CORES :LARANJA, AZUL, AMARELO, VERDE E 
VERMELHOCOMPOSIÇÃOESTRUTURA: 100% DE CLORETODE 
POLIVINILA - ATÓXICA (LIVRE DE FTALATO )VÁLVULA: 100% DE 
POLIPROPILENOESTRIÇÕES DE USOPESO MÁX. UTILIZADOR: 60 
KG.INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS 

CX 24 

36 200422 

BOLA SUICA 65 CM - BOLA SUÍÇA.COMPOSIÇÃO: PVC (POLICLORETO 
DE VINILA)DIMENSÕES (DIÂMETRO) APROXIMADAS: 65 
CM.RESISTÊNCIA APROXIMADA: 200 KG. PESO: 1100G.ACOMPANHA 
BOMBA,MATERIAL:PVC (POLICLORETO DE VINILA)SISTEMA ANTI-
EXPLOSÃO,ANTI-DERRAPANTE. 

UN 40 

37 19471 BOLAS PARA PING PONG - BOLAS PARA PING PONG UN 60 

38 781010435872423 
BOLSA PARA NATACAO EM REDE 30 LTS DESDOBRADA LARGURA 46 
CM ALTURA 66 CM LARGURA 20 CM COMPRIMENTO 20 CM COM 
CORDAO COM ATILHO PARA FACILIATAR A ABERTURA E O FECHO. 

UN 150 

39 193828 
BOMBA DE BOLA QUE PERMITE ENCHIMENTO NOS DOIS - BOMBA 
DE BOLA, QUE PERMITE ENCHIMENTO NOS DOIS SENTIDOS, 
ACOMPANHADO DE UMA MANGUEIRA E UMA AGULHA. 

UN 60 

40 783010405872374 

CARRINHO BOLAS DOBRAVEL. ESTRUTURA DOBRAVEL E RETRATIL 
EM ALUMINIO. DIMENSOES MONTADO 53 X 53 X 87 CM. PESO 
APROXIMADO 47 KG. CAPACIDADE BOLAS DE BASQUETE 11. BOLA 
FUTEBOL CAMPO 19. BOLA VOLEIBOL 23. BOLA HANDEBOL 28 E 
BOLA DE FUTSAL 30. 

UN 2 
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41 201019 

CESTA DE BASQUETE INFANTIL ATE 202 M COM BOLA INC - CESTA DE 
BASQUETE INFANTIL ATE 2,02 M COM BOLA INCLUSAKIT COMPLETO 
PARA BASQUETE- 01 BOLA- 01 BOMBA DE ENCHER BOLA - 01 HASTE 
EXTENSORA AJUSTÁVEL- 01 CESTA- 01 REDE- 01 BASE 
PORTÁTILDIMENSÕES APROXIMADAS DA TABELA:- LARGURA: 46CM- 
ALTURA: 32 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DA CESTA:- ALTURA: 1 
METRO E 17 CENTÍMETROS ATÉ 2 METROS E 2 CENTÍMETROS- 
CIRCUNFERÊNCIA: 78 CM- DIÂMETRO: 25 CMDIMENSÕES 
APROXIMADAS DA BASE:- CIRCUNFERÊNCIA: 1 METRO E 8 
CENTÍMETROS- DIÂMETRO: 34 CM- ALTURA: 5 CM- 
CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DA BOLA: 40 CM- COMPRIMENTO 
APROXIMADO DA BOMBINHA DE AR: 14 CM 

CX 18 

42 200427 

COLCHONETE DENSIDADE 33 - COLCHONETE DENSIDADE 33. 
TAMANHO 90 X 42 X 2 CM.COMPOSIÇÃO INTERNA ESPUMA DE 
POLIURETANO.COMPOSIÇÃO DA CAPA NAPA, DENSIDADE 33. 
REGISTRO NO INMETRO. 

UN 250 

43 193297 

COLETES PARA TREINO AZUL LARANJA - COLETES ABERTOS NAS 
LATERAIS, COM ELASTICO REVERTIDO NO MESMO TECIDO DOS DOIS 
LADOS NA BARRA E EM TECIDO DRY POLIESTER UV (NÃO E 
CACHARREL) FIO MICROFILAMENTO,EM ACABAMENTO DRY (QUE 
RETIRA O SUOR DO CORPO) NA COR AZUL LARANJA, SILKADO 
COMALOGO GRANDE DA PMC NA FRENTE E NAS COSTAS COM 
NUMEROS GRANDES NAS COSTAS, EM TAMANHO ADULTO P. M. G. 
GG. XGG COLETES PARA TREINO 

UN 200 

44 193542 
CONE DE TREINAMENTO CORES VARIADAS - CONE DE 
TREINAMENTO CORES VARIADASMATERIAL: CONE PLÁSTICO 50 CM 

UN 120 

45 781010305871819 
CORDA COLORIDA COM 15 MTS DE COMPRIMENTO E 10MM 
LARGURA CORDA TRANCADA EM ALGODAO EM 2 CORES 

RL 30 

46 22759 CORDA DE NYLON 22MM - CORDA DE NYLON 22MM MT 175 

47 19476 
CORDA PARA PULAR INFANTIL INDIDUAL MEDI - CORDA PARA PULAR 
INFANTIL INDIDUAL, MEDINDO 2,20 M COM CABO 6 MM, SENDO 
CABO EMMADEIRA ANATOMICAMENTE MOLDADO E REFORÇADO 

UN 500 

48 781010295871818 
EQUILIBRIO ESPIRAL CONTEM 1 PRANCHA MEDINDO 500 MM X 300 
MM X 15 MM E 1 BOLA DE GUDE DE 25 MM SUPORTA NO MAXIMO 
45 KG 

KT 12 

49 781010205871802 

ESCADA AGILIDADE COM CONES FURADOS BARREIRA E PRATOSKIT 
CONTENDO 10 CONES DEMARCATORIOS FURADOS 5 NIVEIS 
COLORIDOSMATERIAL PP LARGURA 12 5 CM ALTURA 23 CM COR 
SORTIDAS. 5 BARREIRAS DESMONTAVEIS DE 90 CM COM 15 BARRAS 
DE POLIPROPILENO DE 30 CM. 5 MINI BANDEIRAS ACOPLADORAS 
PARA BARREIRA DE SINALIZACAO NA COR LARANJA DE MATERIAL 
POLIPROPILENO. 10 PRATOS DEMARCATORIOS COLORIDOS. 1 
ESCADA AGILIDAADE CIRCUITO 5 MTS TIRAS EM NYLON E AJUSTE EM 
POLIPROPILENO POSSUI 10 DE GRAUS REFORCADOS COM O TOTAL 
DE COMPRIMENTO 5 MTS LARGURA TOTAL 50 CM LARGURA FITA 
EXT. 3 CM LARGURA TIRAS INT.25 CM 

KT 24 
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50 781010415872383 
FERRAMENTA TROCA MIOLO DE VALVULA - FABRICADO EM AÇO 
OINOX. UMA PONTEIRA RETIRA A VALVULA E A  OUTRA SERVE PARA 
COLOCAR. 

UN 2 

51 193548 

FITA PORTA ANTENA REDE SPORT - FITA PORTA ANTENA REDE 
SPORTFITA PARA FIXAÇÃO DA ANTENA DE VÔLEI 
CONFECCIONADAEM ALGODÃO E COSTURAS EM POLIAMIDA. 
POSSUI 1,0 METRO DE COMPRIMENTO E 5,0 CM DELARGURA, COM 
VELCROS PARA MELHOR FIXAÇÃO DA ANTENA NA REDE, FÁCIL 
MANUSEIO 

UN 2 

52 781010215871804 

GANGORRA ANDA CAVALINHO INFANTIL - -GANGORRA INDIVIDUAL, 
ASSENTO ANATÔMICO E APOIO AOS PÉS ANTIDERRAPANTE, EMITE 
SOM DE GALOPE, NA COR VERMELHA, MATERIAL PLÁSTICO, 
RECOMENDADO IDADE DE 19 A 26 MESES, PESO APROXIMADO 
2,500 KG, LARGURA 28 CM, ALTURA 52,5 CM, PROFUNDIDADE 80,5 
CM.COM 3 MESES DE GARANTIA E CERTIFICADO PELO INMETRO.UN 

UN 40 

53 733001955872388 
GARRAFA TERMICA 12 LITROS COM TORNEIRA. PESO APROXIMADO 
2 KG. TORNEIRA DESMONTAVEL PARA HIGIENIZACAO E PES 
RETRATEIS 

UN 2 

54 201027 

GOLZINHO TRAVE FUTEBOL INFANTIL COM REDE GOL - GOLZINHO 
TRAVE FUTEBOL INFANTIL COM REDE GOL MATERIAL: POLÍMEROS 
PLÁSTICOS E FIBRAS TÊXTEIS• PRODUTO INDICADO PARA CRIANÇAS 
A PARTIR DE 3 ANOS• PRODUTO CERTIFICADO PELO 
INMETRODIMENSÕES. COR: AZUL E AMARELO• ALTURA: 79,0CM• 
COMPRIMENTO: 43,0CM• LARGURA: 50,0CM 

CX 40 

55 19468 

JOGO DE BOLICHE EM MATERIAL PLASTICOCO - JOGO DE BOLICHE, 
EM MATERIAL PLÁSTICO,CONTENDO 6 PINOS NA COR BRANCA 
NUMERADOS E02 BOLINHAS BOLICHÃO, PINOS ( 30X 9 X 9 CM) VE 
BOLINHAS 9,5 CM. 

UN 50 

56 782000165872397 

JOGO DE TABULEIRO XADREZ E DAMA INFANTIL E ADULTO COM. 01 
TABULEIRO EM CARTAO. DAMA E XADREZ. 32 PECAS PLASTICAS 
PARA O JOGO XADREZ. 24 PECAS PARA JOGO DE DAMA. O1 REGRA 
TIPO DE EMBALAGEM CAIXA LITOGRAFADA. DIMENSOES 
APROXIMADAS DE EMBALAGEM 44.5 X 32.5 X 6 CM 

UN 40 

57 201010 

KIT 10 CONES C/ 5 BARREIRAS 10 PRATOS FUNICONAIS - KIT 10 
CONES C/ 5 BARREIRAS + 10 PRATOS FUNICONAIS + 12 ARGOLAS 
AGILIDADE COM BOLSA + ESCADA FUNCIONAL AJUSTÁVELO KIT 
CONTÉM:- 10 CONES DEMARCATÓRIOS FURADOS5 NIVEIS 
COLORIDOS- 5 BARREIRAS DESMONTÁVEIS - 5 MINI BANDEIRAS DE 
SINALIZAÇÃO- 10 PRATOS DEMARCATÓRIOS COLORIDOS- 1 ESCADA 
DE AGILIDADE / CIRCUITO 5 METROS- 12 ARGOLAS AGILIDADE- - 
MEDIDAS: LARGURA: 12,5 CM; ALTURA: 23 CM- COR: SORTIDAS- 
MATERIAL: PP. 

CX 24 

58 198055 

KIT BADMINTON 4 RAQUETES 2 PETECAS REDE E SUP - O KIT É 
COMPOSTO POR 4 RAQUETES DE BADMINTON, 2 PETECAS DE 
NYLON, 1 JOGO DE REDE(REDE E POSTES) E 1 BOLSA DE 
ARMAZENAMENTO. 

KT 24 
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59 781009955872385 

KIT DE BADMINTON COM 2 RAQUETES DE ACO E 3 VOLANTES. - 
(PETECAS). RAQUETES PRODUZIDAS COM ESTRUTURA DE AÇO E 
EMPUNHADURA DE  MADEIRA COM REVESTIMENTO (CUSHION GIP, 
NÃO ACOMPANHA O OVERGRIP). PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, 
RESISTENTE E COM OTIMO ACABAMENTO. ACOMPANHA BOLSA DE 
TRANSPORTE. ESPECIFICAÇÕES, DIMENSOES APROXIMADAS 
(RAQUETE), - ALTURA, 2,2 CM - COMPRIMENTO, 65 CM - LARGURA, 
20,5 CM - PESO, 100 G DIMENSOES APROXIMADAS (PETECA), - 
ALTURA, 8,5 CM - DIAMENTRO, 6 CM - PESO, 5 G ITENS INCLUSOS, 
02 RAQUETES DE BADMINTON - O3  PETECAS - 01 BOLSA PARA 
TRANSPORTE. 

UN 50 

60 201030 

KIT REDE DE MINI TENIS INFANTIL - KIT REDE DE MINI TENIS 
INFANTIL  COM ARMAÇÃO DE FÁCIL MONTAGEM! INICIANTES,COM 
TRÊS METROS DE LARGURA E 81 CM DE ALTURA, A REDE 
ACOMPANHA POSTES DE FIXAÇÃO IDEAIS PARA QUALQUER TIPO DE 
PISO. REDE FEITA EM NYLON, AINDA ACOMPANHA BOLSA PARA 
ARMAZENAMENTO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO 
.CARACTERÍSTICAS E COMPOSIÇÃO DA REDE DE TÊNIS INFANTIL 
:REDE INFANTIL EM FIO DE NYLON COM ARMAÇÃO COMPLETA DE 
FÁCIL MONTAGEM;TAMANHO: 3 METROS;ALTURA: 0,81 M; 
GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE 
FABRICAÇÃO;ORIGEM: NACIONAL. 

CX 12 

61 781010245871813 

LINHA DE MOVIMENTO 1 CONJUNTO DE ATIVIDADES CONTENDO 62 
PECAS. CONJUNTO DE ATIVIDADES COMPOSTO POR PRANCHA DE 
EQUILIBRIO BALIZAS SEMICIRCULOS GRADUADOS OBSTACULOS COM 
SALTO ELEVADOS ARCO PASSA POR DENTRO JOGO DE ARGOLAS 
ACONDICIONADO EM CAIXA OU PLASTICO PROTETOR. 
CONFECCIONADO EM MADEIRA CORES VIBRANTES COM 3 ANOS DE 
GARANTIA E CERTIFICADO PELO INMETRO. 

KT 44 

62 781010105873333 

MAIO INFATIL TAMANHOS VARIADOS P M G. - MAIÔ INFANTIL  
TAMANHO, VARIADOS DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A 
PRÁTICA DE ESPORTES AQUÁTICOS, DECOTE REDONDO, COSTAS 
NADADORAS. DECOTE REDONDO NO MEIO DAS COSTAS, DETALHE 
DE RECORTE LATERAL E ESTAMPA PERSONALIZADA COM A LOGO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL. MODELAGEM 
TRADICIONAL PARA MELHOR CONFORTO E DESEMPENHO. 
PRODUZIDO EM POLIAMIDA E PROTEÇÃO UV, MACIO E FLEXÍVEL, 
RESISTENTE AO CLORO E DE EXTREMA DURABILIDADE.  
COMPOSIÇÃO, 85% POLIAMIDA 15% ELASTANO. 

UN 85 

63 781010105873334 

MAIO JUVENIL TAMANHOS VARIADOS P M G - MAIÔ JUVENIL  
TAMANHO, VARIADOS  DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A 
PRÁTICA DE ESPORTES AQUÁTICOS, DECOTE REDONDO, COSTAS 
NADADORAS. DECOTE REDONDO NO MEIO DAS COSTAS, DETALHE 
DE RECORTE LATERAL E ESTAMPA PERSONALIZADA COM A LOGO DA 
PREFEITURA. MODELAGEM TRADICIONAL PARA MELHOR CONFORTO 
E DESEMPENHO. PRODUZIDO EM POLIAMIDA E PROTEÇÃO UV, 
MACIO E FLEXÍVEL, RESISTENTE AO CLORO E DE EXTREMA 
DURABILIDADE.  COMPOSIÇÃO, 85% POLIAMIDA 15% ELASTANO. 

UN 25 
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64 781010405872382 

MIOLO VALVULA PARA BOLA SILICONE LONGO. - O ACESSORIO E 
FEITO EM SILICONE, SENDO COMPATIVEL COM BOLAS QUE 
POSSUEM O SISTEMA SLIP SYSTEM E PODE SER REMOVIDO E 
LUBRIFICADO 

UN 60 

65 781010465873336 

OCULOS PARA NATACAO TAMANHOS VARIADOS INFANTIL E JUVENIL 
P M G. - ÓCULOS PARA NATAÇÃO, COM TIRA EM SILICONE,LENTES 
POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-FOG (ANTIEMBAÇANTE) 
PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NARIGUEIRA 
ANATÔMICA EM SILICONE, GÊNERO UNISSEX, VENTOSA EM 
SILICONE, PRESILHA EM POLICARBONATO. TAMANHOS VARIADOS 
INFANTIL E JUVENIL. 

UN 150 

66 195599 

PAR DE REDE DE FUTSAL -  CONFECCIONADA NA MALHA - PAR DE 
REDE DE DE FUTSAL -  CONFECCIONADA NA MALHA 12X12CM EM 
CORDA TRANÇADA; MATERIAL: SEDA – 100% VIRGEM..DIMENSÕES: 
3,2M NA LARGURA, 2,1M DE ALTURA, 1M DE RECUO INFERIOR E 
0,6M DE RECUO SUPERIOR; COR: BRANCA. 

UN 24 

67 193545 

PAR DE REDE DE GOL PARA FUTEBOL DE CAMPO - PAR DE REDE DE 
GOL PARA FUTEBOL DE CAMPO TIPO MÉXICO COM MALHAS 
COLMEIA NO FIO 4MM  DE SEDA , CONFECCIONADA NA MALHA 
COLMEIA EM CORDA TRANÇADA SEM NÓ;DIMENSÕES: 7,50M NA 
LARGURA E 2,50M NA ALTURA X 2,00M DE RECUO SUPERIOR E 
INFERIOR;                         COR:BRANCA. 

UN 2 

68 193547 

PAR REDE GOL FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM TI - PAR REDE GOL 
FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM TIPO MÉXICO 
NYLON,CONFECCIONADA NA MALHA 15X15CM EM CORDA 
TRANÇADA; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – 100% 
VIRGEM,COM TRATAMENTO CONTRA AS AÇÕES (U.V);ESPESSURA 
DO FIO: 4MM;DIMENSÕES: 7,5M NA LARGURA, 2,5M DE ALTURA, 
2M DE RECUO SUPERIOR E 2M DE RECUO INFERIOR.COR: BRANCA. 

UN 8 

69 781004375872384 
PETECA PROFISSIONAL. - COM PESO E MONTAGEM OFICIAL, 
ALTURA, 20 CM, PESO, 45G, BASE, 17 MM ALTURA X 5 CM DE BASE, 
4 PENAS PARALELAS 

UN 54 

70 19465 

PETECAS COLORIDAS COM PENAS COLORIDAS E - PETECAS 
COLORIDAS: COM PENAS COLORIDAS E BEM PRESAS, 
CONFECIONADA EM BORRACHA ESUPER RESISTENTE, PESO 50 G, 
BASE EM BORRACHA, ALTURA 20 CM, PENAS: CADA UMA EMUM 
COMPARTIMENTO PARA GARANTIR QUE FIQUEM BEM PRESAS 

UN 350 

71 781010375872375 

PODIO DE FIBRA DE VIDRO PARA PREMIACAO ESPORTIVA 1 AO 5 
ATLETAS. MODELO INOVADOR TODOS OS MODULOS. INCLUSIVE NA 
CONFIGURACAO DE 5 LUGARES. ENTRAM DENTRO DE MODULO DO 
1 COLOCADO. REDUZINDO O VOLUME ENQUANTO ARMAZENADOS 
OU TRANSPORTADOS. FABRICADO COM FIBRA DE VIDRO PARA 
ALTISSIMA DURABILIDADE. BORDAS DE BORRACHA NA BASE PARA 
MAIOR ESTABILIDADE. BORRACHA MACIA NA PARTE SUPERIOR. O 
MODULO MAIOR 1 COLOCADO POSSUI 55 X 55 X 55 CM. 

UN 1 
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72 16330 

PRANCHA DE EQUILIBRIO RETANGULAR - PRANCHA DE EQUILÍBRIO 
RETANGULAR - MATERIAL: PLATAFORMA DE MADEIRA REVESTIDA 
COMMATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE - DIMENSÕES: 
40X60X10CM (CXLXA) 

UN 12 

73 781010385872378 
PROTETOR DE POSTE VOLEI. CONFECCIONADO EM LAMINADO 
PLASTICO. ESPUMA ESPECIAL DE ALTADENSIDADE ALTURA DE 180 
MT FACIL INSTALACAO E REMOCAO COR AZUL 

UN 2 

74 19473 RAQUETE DE PING PONG - RAQUETE DE PÍNG PONG UN 100 

75 201007 

RAQUETES DE TENIS DE BADMINTON BALLS SET - RAQUETES DE 
TÊNIS DE BADMINTON BALLS SET - MATERIAL: PLÁSTICO - 
TAMANHO: APROX. 30 X 14 X 2 CM (CXLXA). - ELES SÃO UM PAR 
RESISTENTE DE RAQUETES PARA CRIANÇAS E ATÉ MESMO ADULTOS 
- RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE IDADE ACIMA DE 3 ANOSDE 
IDADE. 2 X RAQUETE 2 X BOLA AS ALÇAS DAS RAQUETES SÃO MUITO 
MACIAS E A REDE DE RAQUETE É MUITO ELÁSTICA E RESISTENTE 
PARA MELHOR JOGAR. ESTE CONJUNTO DEBRINQUEDOS 
ESPORTIVOS PODE AJUDAR A CULTIVAR DIVERSÃO E INTERESSE DAS 
CRIANÇAS EM ESPORTES, MAS TAMBÉM AUMENTA O 
RELACIONAMENTO PAI-FILHO E A AMIZADE DAS CRIANÇAS. 

CX 80 

76 799 
REDE FUTSAL EM FIO DE SEDA PAR - REDE FUTSAL EM FIO DE SÊDA - 
PAR 

UN 5 

77 193544 

REDE PROFISSIONAL 2 LONAS SEDA, MALHA 10 - REDE 
PROFISSIONAL 2 LONAS SEDA, MALHA 10CM FIO "SEDA" 2,5MM 
TAMANHO 10,00M X1M EXTENSORES EM "SEDA" E CABO DE AÇO 
PARA FIXAÇÃO QUADRO ESTRUTURAL CONFECCIONADO COM 
CORDA DE "SEDA" 6MM 2 "LONAS" CONFECCIONADAS EM PVC 
EMBORRACHADO,COM COSTURA DUPLA. "LONA" SUP. 7CM E 
"LONA" INF. 6CM 4 PONTEIRAS METÁLICAS MAIOR DURABILIDADE 

UN 16 

78 199333 

REDE PROFISSIONAL DE VÔLEI CONFECCIONADA EM FIO PO - REDE 
PROFISSIONAL DE VÔLEI CONFECCIONADA EM FIO POLIPROPILENO 
TRANÇADO COM ESPESSURA DE 2MM PP MALHA: 10X10 CM. 02 
LONAS PVC SENDO ALONA SUPERIOR COM 0,7 M E AINFERIOR COM 
0,06 M, AMBAS COM PROTETOR DE PVC NAS EXTREMIDADES 
REFORÇADAS COM SISTEMAS DE CORDAS 6MM PP EM SUAS 
LATERAIS. ACOMPANHA CORDAS LATERAIS COM ARGOLASE CABO 
DE AÇO 13 M GALVANIZADO PARA INSTALAÇÃO. 

UN 6 

79 199334 
RÉGUA MEDIÇÃO ALTURA VÔLEI EM ALUMÍNIO. ALTURA 2.5 - 
RÉGUA MEDIÇÃO ALTURA VÔLEI EM ALUMÍNIO. ALTURA 2,55 M 
DIÂMETRO 20MM. 

UN 1 

80 193526 

SACOLA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, MATER - SACOLA 
CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, MATERIAL MUITO RESISTENTE. 
POSSUI UMA ALÇAQUE POSSIBILITA SER CARREGA NAS COSTAS E EM 
SUA PARTE SUPERIOR POSSUI UM CORDÃOPARA REGULAR A 
ABERTURA DA BOLSA.COMPORTA DE 9 A 10 BOLAS DE FUTEBOL DE 
CAMPO EVÔLEI 

UN 8 
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81 781010425872395 
SLACKLINE - + CINTA 15.7 METROS CATRACA + ALÇAS + PROTETORES 
+ BOLAS DE BRINDE LARGURA  DA CINTA, 50MM CAPACIDADE, ATE 3 
TONELADAS 

UN 2 

82 781010095873331 

SUNGA INFANTIL TAMANHOS VARIADOS P M G INFANTIL. - SUNGA 
INFANTIL FORMATO BOXER , MATERIAL À BASE DE POLIÉSTER E 
FIBRA PBT, QUE GARANTE A ELASTICIDADE NECESSÁRIA PARA 
GARANTIR O CONFORTO MAS, ACIMA DE TUDO, RESISTIR ÀS 
AGRESSÕES DO CLORO. TAMANHO  VARIADOS,COM A LOGO DA 
PREFEITUR MUNICIPAL DE COROMANDEL. 

UN 50 

83 781010095873332 

SUNGA JUVENIL TAMANHOS VARIADOS P M G . - SUNGA JUVENIL 
FORMATO BOXER , MATERIAL À BASE DE POLIÉSTER E FIBRA PBT, 
QUE GARANTE A ELASTICIDADE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O 
CONFORTO MAS, ACIMA DE TUDO, RESISTIR ÀS AGRESSÕES DO 
CLORO. TAMANHO VARIADOS  , COM A LOGO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COROMANDEL. 

UN 20 

84 201029 

TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA - TABELA DE BASQUETE 
OFICIAL - COMPLETA- TABELA / CESTA DE BASQUETE OFICIAL 
COMPLETA;- MATERIAL: COMPENSADO NAVAL / MDF;- MEDIDAS: 
ALTURA 1,20 M E LARGURA DE1,80 M;- COR: BRANCA COM 
DETALHES PRETOS;- ESPESSURA DA TABELA: 3 CM;- PINTURA DA 
TABELA EM ESMALTE SINTÉTICO; - ACOMPANHA ARO E REQUADRO 
METÁLICO;- ARO: EM AÇO CARBONO NA COR LARANJA, COM 
REFORÇO E DIÂMETRO DE 46 CM;- REDE: EM NYLONNO FIO 2 E 
MALHA 7 X 7;- CONTÉM: 1 UNIDADE DA TABELA, 1 REDE E 1 ARO; 

CX 6 

85 200416 

THERA BAND FAIXAS ELASTICAS - THERA BAND FAIXAS ELÁSTICAS. 
NÍVEL DE TENSÃO: LEVE, MÉDIO, FORTE. COMPOSIÇÃO: BORRACHA 
NATURAL LÁTEX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,5M*15CM*0,35MM, 
1,5M*15CM* 0,45MM, 1,5M*15CM* 0,55MM. ITENS INCLUSOS: 1 THERA 
BAND LEVE, 1 THERA BAND MÉDIO E 1 THERA BAND FORTE.PACOTE 
COM 3 UNIDADES. 

PC 10 

86 201015 

TORRE DE HANOI - TORRE DE HANOI 01 BASE COM 06 CÍRCULOS 
COLORIDOS, MEDINDO 310 MM X 90MM X 115MMEM MADEIRA. 
ACOMPANHA MANUAL.TRABALHA AGRUPAMENTO, ORDEM, 
COORDENAÇÃO E ESTIMULA A PERCEPÇÃO.IDADE: A PARTIR DE 03 
ANOS.EMBALAGEM EM PVC ENCOLHIVEL. 

CX 150 

87 781010475873337 

TOUCA PARA NATACAO TAMANHOS VARIADOS INFANTIL E JUVENIL P 
M G - TOUCA EM TECIDO DE POLIAMIDA E ELASTANO, CONFORTÁVEL, 
FÁCIL DE MANUSEAR. POSSUI ACABAMENTO RESINADO, 
DIFICULTANDO A SAÍDA DOS FIOS DE CABELO E PROTEGENDO O 
CABELO. MODELAGEM PARA CRIANÇAS, TAMANHOS VARIADOS 
INFANTIL E JUVENIL P,M,G 

UN 150 

88 19477 

VAIVEM IDADE4 A 5 ANOS - VAIVEMIDADE:4 A 5 
ANOSGÊNERO:UNISSEXPERSONAGEM:N/AMATERIAL:POLIPROPILENOI
NMETRO:4391/2019-BRIDIMENSÕES    • ALTURA:13.00 CM    • 
PROFUNDIDADE:16.50 CM    • LARGURA:25.00 CM    • PESO:190.00 G 

UN 200 

 
 
4 VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 
4.1O valor estimado para essa contratação é de R$ 542.909,00  (Quinhentos e Quarenta e 
Dois Mil, Novecentos e Nove Reais). 
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4.1.1 - 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. 
 
5 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1-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. 
 
6 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

6.1 Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Declaração: 
 
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado do documento de eleição de seus administradores. Se as alterações, em sua 
totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente registrado na Junta 
Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que 
consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante 
poderá apresentar a versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas 
no órgão competente; 
c) Cédula de Identidade dos sócios, ou do sócio administrador da empresa (RG) cópia, 
(n° RG); 
d) Comprovante de cadastro de pessoas físicas dos sócios, ou do sócio administrador da 
empresa (CPF) cópia, (n° CPF); 
e) Declaração de que não emprega menor (conforme modelo em anexo); 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
g) Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal); 
h) Certidão Negativa de débitos junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública 
Estadual (CND Estadual); 
i) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 
incluindo os Débitos Previdenciários; 
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
k) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data de emissão atualizada, o que deverá ser de no máximo 90 
(Noventa) dias corridos anteriores à data da licitação. 

 
 
7 AMOSTRAS 
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7.1 As empresas declaradas vencedoras deverão apresentar à Prefeitura Municipal de 
Coromandel - MG, na rua Olegário Maciel,71 – centro, no prazo de 07 (sete) dias 
corridos, contados do resultado do julgamento das propostas, durante o horário de 
expediente comercial (das 07:00 às 16:00h), uma amostra de cada item; 

7.2 As amostras devem ser novas, estar embaladas em embalagens próprias para o 
armazenamento e acompanhadas da identificação da licitante, contendo 
especificação do nome do fabricante, lote, data da fabricação, prazo de garantia, e 
demais documentos técnicos (como folders, manuais técnicos e operacionais); 

7.3 As amostras dos materiais serão testadas/analisadas/observadas rigorosamente por 
comissão designada pela Prefeitura.  

7.4 De posse do relatório das amostras, caso as mesmas estiverem aprovadas a 
Comissão adjudicará o objeto da Licitação à vencedora do certame. Caso as 
amostras sejam reprovadas, a Comissão desclassificará a proposta da licitante e 
convocará as licitantes remanescentes, por ordem de classificação para que 
apresentem suas amostras no mesmo prazo concedido a primeira e assim 
sucessivamente até que as amostras sejam aprovadas e o objeto seja adjudicado.  

7.5 As amostras da licitante vencedora ficarão de posse da Prefeitura pelo prazo que 
durar o contrato e serão utilizadas como forma de controle e verificação dos 
materiais que serão fornecidos, uma vez que estes deverão ser idênticos á amostra 
anteriormente apresentada.  

7.6 As amostras eventualmente reprovadas, serão devolvidas após a homologação do 
Processo Licitatório, através de solicitação da licitante que as apresentou.  

7.7 Será obrigatória a apresentação de amostras, para todos os Itens da licitante.  
 
8 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
8.1 Só serão aceitos os itens/serviços, que estiverem de acordo com as especificações 

exigidas pelos órgãos de fiscalização do município  
8.2 Cabe ao Setor de Compras e Almoxarifado, verificar minuciosamente, no prazo 

fixado, a conformidade dos bens recebidos para fins de aceitação e de recebimento 
definitivo, comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA. 

8.3 A administração não se responsabilizará por quaisquer compromissos assumidos 
pela CONTRATADA com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiro 
em decorrência do ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 
9 PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO 
 
9.1 O Prazo para assinatura do Contrato ou Ata pela empresa vencedora será de no 

máximo 05 (cinco) dias após a emissão e convocação para assinatura. 
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9.2 Os objetos deverão ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos 
após a emissão da autorização de fornecimento emitida pelo Departamento de 
Licitação e Compras. 

9.3 Em caso de desconformidade de qualquer espécie, o mesmo será devolvido e a 
empresa terá o prazo impreterível de 05(cinco) dias para a substituição por um 
produto em condições aceitáveis por parte da administração. 

 
 
10 LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO 
 
10.1 O objeto deste Termo, deverá ser entregue no Almoxarifado Central, Rua Aurélio 

Rosa, 55 Centro Coromandel-MG, Telefone para contato: (34) 3841-3767. Horário de 
Funcionamento: 07:00h as 10:00h e das 13:00h as 16:00h. 

 
 
11 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
 
11.1 A Gestão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento Urbano e Infraestrutura Rural de 

Coromandel/MG, através de servidores credenciados, serão os responsáveis diretos 
pela fiscalização do contrato, observando a especificação dos serviços licitados. 

 
12 FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada etapa da prestação de 

serviços, na tesouraria da Prefeitura Municipal de Coromandel mediante cheque 
nominal ou depósito bancário em nome da proponente, conferência das ordens de 
serviço no quantitativo de horas prestadas emitindo da NLD (Nota de liquidação de 
Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. 

 
13 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
13.1 –Constituem obrigações da Contratada 
13.2 Entregar o produto na forma especificada em edital; 
13.3 Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 

responsabilidade civil de correntes da execução do presente contrato; 
13.4 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas na Lei Licitatória; 
13.5 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. 

13.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os 
artigos 12, 13,18e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

13.7 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, acritério da 
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Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 
expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avaria sou defeitos; 

13.8 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente licitação; 

13.9 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

13.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

13.11 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 
minuta de contrato; 

13.12 Não permitir a utilização os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

13.13 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
execução do contrato. 
 

14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
14.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação. 
14.2 Efetuar o Pagamento à CONTRATADA. 
14.3 Aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas neste Edital e na legislação 

pertinente, quando for o caso. 
14.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA. 
14.5 Documentar as ocorrências havidas. 
14.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto 

da Licitação. 
14.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 

com o contrato. 
 

 
15 OUTRAS INFORMAÇÕES 
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15.1 Fica imprescindível a necessidade de que as informações legais apresentadas neste 
termo sejam analisadas e avaliadas pelo corpo jurídico da Prefeitura Municipal de 
Coromandel, e que qualquer alteração necessária, seja comunicada a Gestão de 
Obras, Serviços Públicos, Planejamento Urbano e Infraestrutura Rural. 

 
 
 

Coromandel/MG, 21 de Julho de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________________ 

KARINA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA 
GESTORA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E ESPORTES 
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-ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS- 
 
 
Processo nº: 150/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 068/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para atender as secretarias e setores da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de micro empresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Licitação Regional, 
conforme decreto 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, 
-Folder ilustrativo dos itens cotados (prospecto/catálogo), com as características e 
especificações do mesmo. O mesmo deverá estar redigido em língua portuguesa, em que 
fiquem claras as características do objeto ofertado, visando a análise de adequação dos 
produtos cotados com as especificações do termo de referência. 
- 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; 
- 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: 150/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 068/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para atender as secretarias e setores da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de micro empresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Licitação Regional, 
conforme decreto 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: 150/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 068/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para atender as secretarias e setores da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de micro empresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Licitação Regional, 
conforme decreto 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: 150/2022 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 068/2022 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Sistema: Registro de Preços 
 
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para atender as secretarias e setores da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de micro empresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Licitação Regional, 
conforme decreto 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 
068/2022, por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, Ata de Julgamento de 
Preços, e homologada conforme Processo nº 150/2022, resolve registrar os preços para 
futura e eventual aquisição de materiais esportivos para atender as secretarias e setores 
da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de micro 
empresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Licitação 
Regional, conforme decreto 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 materiais esportivos para atender as secretarias e setores da Prefeitura 
Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de micro empresas, empresas 
de pequeno porte e microempreendedor individual. Licitação Regional, conforme decreto 
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 068/2022. 
II- O fornecimento dos itens será “parcelado” de acordo com as necessidades das 
Secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG. O prazo para 
fornecimento e aplicação dos itens será de no máximo 05 (cinco) dias, após a emissão de 
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cada autorização de fornecimento, conforme demanda e solicitação das Secretarias; 
 

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 Eletrônico 068/2022. 

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 Eletrônico 068/2022, que integra o 
presente instrumento de compromisso. 
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III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da Ata de Reunião 
de Julgamento de Propostas anexa ao Pregão Eletrônico nº 068/2022, pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE E FORNECIMENTO: 

I - Em cada fornecimento e prestação dos serviços, a mesma deverá ser efetuada nos locais 
indicados pelo setor requisitante. O Prazo para fornecimento do item 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 - 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. 

II – 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 - Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas nesse Termo 
de Referência; 

III - 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. 

IV - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 
qual poderá ser feita por memorando, ofício ou email, 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. 
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V - Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução do instrumento contratual, 
emissão da nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 
similar, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 

VI - Manter, durante toda a execução do instrumento contratual, emissão da nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

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

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

IX - 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. 

X - A empresa detentora da presente ata fica obrigada a aceitar o acréscimo de até 25% 
(vinte e cinco) por cento nas quantidades estimadas. 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

I - A entrega, na forma contratual e designada no contrato, será de forma parcelada ou 
total, de acordo com as necessidades da Administração Pública Municipal, devendo ocorrer 
em até 05 (cinco) dias corridos depois da (AF) Autorização de Fornecimento, emitida pelo 
Departamento de Compras, onde devem constar as quantidades e o(s) material(is) 
solicitado(s). 

Ii - As solicitações não possuem limites na requisição dos materiais e serão efetuadas de 
acordo com a conveniência administrativa, limitados unicamente ao total licitado. 

III -  Os materiais serão entregues em horário comercial (das 08h às 11h e das 13h às 16h) às 
custas do contratado de preferência no local abaixo, ou em outro local designado pela 
administração e informado à contratada antecipadamente, podendo ser na - Os itens 
solicitados pelo almoxarifado Central da Prefeitura de Coromandel, deverão se entregues no 
endereço:  
- Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado Central, na endereço: Rua Aurélio Rosa nº 
55 – Centro – Coromandel – MG: 

IV - Não será recebida mercadoria por Almoxarifado diverso do constante em local para 
entrega na Ordem de Fornecimento, mesmo se estiver em único “conhecimento” de 
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entrega pela transportadora, sem que o GESTOR/FISCAL DA ATA possua conhecimento 
técnico específico para conferência quando do recebimento do produto. 

V - Deverá constar no campo de observação da Nota Fiscal o número da Autorização de 
Fornecimento (AF), bem como o número do (PREGÃO). 

 

CLAUSULA NONA- DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

I - O material será recebido pelo gestor/fiscal do contrato, que verificará se o mesmo está 
em conformidade com as especificações: 

I.i - PROVISIORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto 
com as especificações exigidas, podendo ser dispensada nos casos previstos no art. 74 da Lei 
nº 8.666/96;            

I.ii - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas, e 
conseqüentemente aceitação, o que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento 
provisório. 

II - A Contratante reserva-se no direito de, a qualquer momento, recursar-se o recebimento 
do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico 
ou exclusivo critério de avaliação; 

III - Na eventualidade da Contratante recusar-se a receber o objeto por estar ele em 
desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto com 
despesa de transporte ou qualquer outra necessária à devolução ou à substituição do objeto 
do Contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA  - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações 
impostas no instrumento contratual, emissão da nota de empenho de despesa, autorização 
de compra ou outro instrumento similar; 

II - Efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do instrumento contratual, emissão 
da nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar; 

III - Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do 
instrumento contratual, emissão da nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou outro instrumento similar; 

IV -Documentar as ocorrências havidas na execução do instrumento contratual, emissão da 
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
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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 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 DÉCIMA SEGUNDA - 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. 

 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 QUINTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO: 

I - As aquisições do objeto 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº 068/2022 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: 
     


