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PREÂMBULO – RETIFICADO CONSOLIDADO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 207/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2021 

TIPO: MENOR VALOR POR ITEM 

 

INSTRUÇÕES PARA CADASTRO NO SISTEMA SH3 
 

1. Para iniciar o cadastro no sistema eletrônico de pregão, será necessário o registro do 

fornecedor (EMPRESA) e seus respectivos representantes, conforme segue: 

a) Acessar o painel pregão eletrônico em http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br; 

b) Selecionar a opção (ENTRAR), caso não possua acesso, escolher a opção (ainda não tenho 

cadastro, assim, será direcionado para a página 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/novousuario). Feito isto, preencher os dados 

necessários e incluir os documentos solicitados pelo sistema. 

OBS: Lembrando que nesse primeiro momento o cadastro será referente à empresa (fornecedor). 

c) Após a finalização do cadastro principal (FORNECEDOR), fazer o login para acessar o sistema; 

d) Em seguida preencher o nome e e-mail do representante (USUÁRIO) que irá dar andamento 

no sistema, automaticamente um CONVITE será enviado para o e-mail informado, para que o 

representante (USUÁRIO) faça a inclusão das informações necessárias e inicie a 

operacionalização do sistema. 

OBS: Sempre que a empresa quiser cadastrar um novo usuário (representante para Sessão), 

será necessário fazer o login: com a opção Fornecedor, CNPJ e senha. 

 

ATENÇÃO 

Para CADASTRAR A PROPOSTA e enviar a documentação o representante da empresa deverá 

logar com a opção Usuário/representante, utilizando o CPF e Senha, pois, é com este perfil que 

será anexada a documentação, PREENCHIDA A PROPOSTA e enviados os lances eletrônicos da 

empresa que o credenciou. 

 Havendo dúvidas o interessado poderá contatar o Setor de Licitações pelo telefone (32) 

3551-8150 - Ramal 225. 

 

 

  

 

 

 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/
http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/novousuario
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PREÂMBULO - RETIFICADO CONSOLIDADO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 207/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2021 

TIPO: MENOR VALOR POR ITEM 

 Objeto: seleção de empresa especializada no ramo para aquisição de trator agrícola de 

pneus destinado a fomentar a atividade agrícola do município. 

 Data da sessão: 22/11/2021  

 Horário de início da Sessão: 09:00:00  

 Fim do recebimento de documentação e proposta: 08:55:00 do dia 22/11/2021 

 Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00 (Dez reais). 

a) Modo de disputa aberto: A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após 

o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das 

propostas de preço e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário. 

b) Sítio para realização do pregão: http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/ 

c) Sítios para consultas ao edital e divulgação de informações: 

https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/licitacoes.php e 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/ 

d) Esclarecimentos: através do E-MAIL licitacacaopmvrb@gmail.com. 

e)  Referência de tempo: Horário de Brasília 

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:  

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Credenciamento;  

Anexo III – Modelo Declaração que não emprega menor; 

Anexo IV – Modelo Apresetnação de Proposta – Cota Principal 

Anexo V – Declaração quanto a Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;  

Anexo VI – Minuta do Contrato; 

Anexo VII – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Anexo VIII – Declaração que não possui servidor no quadro societário. 

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 08 de novembro de 2021. 

 

Flaviana Lima Teixeira 

Pregoeira Oficial 

 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/
https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/licitacoes.php
http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/
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PREÂMBULO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 207/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2021 

TIPO: MENOR VALOR POR ITEM 

 

O município de Visconde do Rio Branco, MG, com endereço à Praça 28 de Setembro, 317 

– Centro – CEP 36.520-000, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.137.927/0001-33, inscrição estadual isenta, 

torna pública a abertura do Processo Licitatório Nº. 207/2021 – Licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO nº. 089/2021, do tipo menor preço POR ITEM, regido pela Lei Federal 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Decreto Federal nº. 5.450 de 31/05/2005 e pelo Decreto Municipal n. 137, de 

04/09/2014, Decreto Municipal 022/2003, aplicando-se supletivamente as disposições da Lei 

Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 

139/2011, Lei Complementar Municipal 116/2010, que regulamenta o Sistema de Registro de 

Preços no âmbito do Poder Executivo do Município de Visconde do Rio Branco e demais normas 

atinentes à matéria, bem como pelas condições estabelecidas no presente edital. A participação 

neste pregão eletrônico ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico e digitação da 

senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta inicial de preços, a 

partir da data da liberação do edital até o horário da abertura da sessão pública, que será 

realizada no dia 22/11/2021. 

 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, servidora Flaviana Lima Teixeira e integrarão a Equipe de Apoio as servidoras Jordana 

Teixeira da Luz e Dandara Ferreira Aguiar, designados pela Portaria nº. 001 de 11 de janeiro de 

2021, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para Plataforma 

de Pregão Eletrônico da SH3 Informática http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/. 

 

II – OBJETO: 

2.1 - O objeto desta Licitação seleção de empresa especializada no ramo para aquisição de 

trator agrícola de pneus destinado a fomentar a atividade agrícola do município, e 

especificações constantes no anexo I deste edital (Termo de Referência). 

 

III - ÁREA SOLICITANTE 

3.1 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

IV - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 
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4.1 - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na internet, no sítio desta Prefeitura, 

no endereço www.viscondedoriobranco.mg.gov.br e no sítio 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/. Outras informações poderão ser obtidas no 

Departamento de Licitação e Contratos, no endereço Praça 28 de Setembro nº. 317 - Centro, no 

horário de 08 às 11 horas e das 13 às 16 horas. 

4.2 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet e 

tiverem interesse em participar do certame, se obrigam a acompanhar as publicações referentes 

ao processo nos sítios acima descritos e as publicações em jornal quando for o caso, com vista a 

possíveis alterações e avisos. 

4.3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital deverão ser feitos, exclusivamente, através do 

endereço eletrônico licitacaopmvrb@gmail.com, em até 02(dois) dias úteis antes da data 

marcada para abertura das propostas. 

4.4 - Os esclarecimentos serão efetuados pela Pregoeira através de endereço eletrônico ou 

diretamente nos sítios www.viscondedoriobrancoo.mg.gov.br e 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/, devendo a consulente verificar os aplicativos, 

ficando a mensagem acessível a todos os interessados. 

4.5 - Serão disponibilizadas aos interessados além das respostas, outras informações que o 

Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual os interessados no certame devem consultar o sítio 

com frequência. 

4.6 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório 

deverá, ao retirar o edital no site www.viscondedoriobranco.mg.gov.br, enviar por e-mail o 

comprovante de retirada do edital, constante da página 1 deste edital. 

 

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar da licitação: 

5.1.1. Pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às condições de 

habilitação estabelecidas neste edital e que estiverem previamente credenciadas no Sistema de 

Pregão Eletrônico SH3 (link http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/). 

5.2 - Não poderá participar da presente licitação empresas que: 

a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

b) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

c) Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

d) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente; 

e) Possuam proprietário titular de mandato eletivo no Município; 

f) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

g) Que não explorem atividade compatível com o objeto da licitação. 

h) Reunidas sob a forma de consórcio. 

 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/
http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/
http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/
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5.2.1 - NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da 

avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no 

mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para 

atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a 

vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela. 

5.3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 

pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

 

VI - CREDENCIAMENTO  

4.1. O Credenciamento é o nível básico que permite a participação dos interessados na 

modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

 4.3. 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. 

4.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

sistema SH3 Informática Ltda., devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção. 

4.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar a desclassificação no 

momento da habilitação. 

INSTRUÇÕES PARA CADASTRO NO SISTEMA SH3 

4.5. Para iniciar o cadastro no sistema eletrônico de pregão, será necessário o registro do 

fornecedor (EMPRESA) e seus respectivos representantes, conforme segue: 

a) Acessar o painel pregão eletrônico em http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br; 

b) Selecionar a opção (ENTRAR), caso não possua acesso, escolher a opção (ainda não tenho 

cadastro, assim, será direcionado para a página 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/novousuario). Feito isto, preencher os dados 

necessários e incluir os documentos solicitados pelo sistema. 

OBS: Lembrando que nesse primeiro momento o cadastro será referente à empresa (fornecedor). 

c) Após a finalização do cadastro principal (FORNECEDOR), fazer o login para acessar o sistema; 

d) Em seguida preencher o nome e e-mail do representante (USUÁRIO) que irá dar andamento 

no sistema, automaticamente um CONVITE será enviado para o e-mail informado, para que o 

representante (USUÁRIO) faça a inclusão das informações necessárias e inicie a 

operacionalização do sistema. 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/
http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/novousuario
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OBS: Sempre que a empresa quiser cadastrar um novo usuário (representante para Sessão), será 

necessário fazer o login: com a opção Fornecedor, CNPJ e senha. 

Para CADASTRAR A PROPOSTA e enviar a documentação o representante da empresa deverá 

logar com a opção Usuário/representante, utilizando o CPF e Senha, pois, é com este perfil que 

será anexada a documentação, PREENCHIDA A PROPOSTA e enviados os lances eletrônicos da 

empresa que o credenciou. 

 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO 

7.1 - A proposta de preço e os lances formulados, contemplando o valor global ofertado para 

cada item, deverão ser encaminhados por meio do sistema eletrônico, até a data e hora 

marcadas para abertura das propostas. 

7.1.1 - deverá ser inserido, no campo próprio do sistema eletrônico, o preço unitário e total além 

da marca, de cada item; 

7.1.2 - as propostas enviadas pelos licitantes poderão ser substituídas ou excluídas até a data e 

horário definidos no edital para abertura das propostas. 

7.2 - O licitante detentor da proposta de menor preço deverá encaminhar ao Pregoeiro, via e-

mail licitacaopmvrb@gmail.com, em até 02 (duas) horas após o encerramento da sessão do 

Pregão, sob pena de desclassificação, sua Proposta de Preço AJUSTADA AO PREÇO FINAL. 

7.3 – A proposta de preço poderá ser apresentada conforme Modelo de Planilha/Proposta de 

Preço - Anexo III - ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, 

em uma via, com identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço e assinada pelo 

seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, 

acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais 

falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à Administração ou não 

impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. 

7.3.1 – Deverá conter a indicação de uma única marca para cada item ofertado, sem prejuízo da 

indicação de todas as características do produto cotado, com especificações claras e 

detalhado, inclusive tipo, referência, observadas as especificações constantes no Anexo I deste 

Edital. Para a cotação a empresa deverá constar na proposta, além da marca todas as 

especificações detalhadas e necessárias para uma melhor conferência. 

7.3.2 - O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL de cada item, já diluído todos os custos referente a frete, 

impostos, taxas, seguros, embalagens, instalação dos equipamentos no local, lucro, e tudo o mais 

necessário à execução do presente processo licitatório. 

7.3.3 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe 

modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar 

evidentes erros formais. 
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7.3.4 - Prazo de entrega, conforme estabelecido no Anexo I, contado a partir da assinatura do 

contrato ou instrumento equivalente; 

7.3.5 - O prazo de validade não inferior a 60(sessenta) dias. 

7.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas o solicitado no objeto desta licitação. 

7.5 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, podendo ser utilizado até 

02(duas) casas decimais. 

7.6 - O original da proposta de preço da licitante vencedora deverá ser encaminhada no prazo 

de 03(três) dias úteis, contados a partir da data da finalização do pregão, incluindo marca e/ou 

nome comercial, fabricante, procedência ou país origem, bem como a validade dos produtos de 

consumo, juntamente com os documentos de habilitação descritos no item 10 deste instrumento 

(Estão dispensados do envio dos originais aqueles documentos com assinatura digital/eletrônica 

contendo o devido códigos de verificação). 

7.7 - O preço deverá ser cotado considerando que a entrega deverá ser efetuada no 

Almoxarifado central ou no local estipulado, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal 

Requisitante, mediante a Nota Fiscal, na condição CIF, deconformidade com os prazos 

determinados neste edital, incluso neste quaisquer gastos ou despesas com mão de obra, carga 

ou descarga dos produtos, embalagens, transporte, tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, 

seguros e outros encargos ou despesas incidentes desta contratação. 

7.8 - O encaminhamento da Proposta de Preço pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. O proponente será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e 

verdadeira sua proposta e lances. 

7.9 – Deverá também ser anexado à proposta as seguintes declarações: 

7.9.1 - Declaração da licitante de que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à SH3 responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.9.2 - Declaração da licitante de que se enquadra ou não na condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas 

excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo. 

7.9.3 - Para fins deste edital, doravante as microempresas e empresas de pequeno porte serão 

identificadas como MPE. 

7.9.4 - As licitantes que se enquadram como MPE, nos termos da LC 123/2006, deverão comprovar 

essa condição mediante apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial de seu 

domicílio, conforme o Art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 

30/04/2007, a qual deverá ser encaminhada ao pregoeiro juntamente com os demais 

documentos, na forma do subitem 10.1.2, letra “h”, deste edital. 
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7.9.5 - No caso de Propostas com valores iguais, NÃO OCORRENDO LANCES, e após observadas 

todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de 

classificação, prevalecerá aquela que for recebida e registrada em primeiro lugar. 

 

VIII - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE  

8.4.1 Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que 

detenha a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, será averiguado se houve empate. 

8.4.2 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

8.4.3 Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

ao menor preço registrado para o lote. 

8.4.4 O critério de desempate, preferência de contratação, aqui disposto somente se aplicará 

quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresas, empresas de 

pequeno porte ou equiparada. 

8.4.5 Para efeito do disposto no item acima, a preferência será concedida da seguinte forma: 

I - Ocorrendo empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor 

classificada poderá apresentar proposta comercial inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado o objeto licitado em seu favor; 

II - O direito de preferência previsto no inciso I será exercido, sob pena de preclusão, após 

encerramento da rodada de lances, devendo ser apresentada nova proposta no máximo de 

cinco minutos para o lote em situação de empate; 

III - No caso de igualdade de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no inciso I do item 8.4.5; 

IV - Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

equiparada com base no inciso I, deste item serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

8.4.6 - O disposto nos itens 8.4.2 e 8.4.3 somente se aplicará quando a melhor oferta (após a fase 

de lances) não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.4.7 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor oferta. 

 

 

IX - PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DO PREGÃO 
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9.1 - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 

preço por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos neste edital; 

9.1.1 - a informação dos dados para acesso e encaminhamento da proposta, deve ser feita na 

página inicial do sítio http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/, clicando no link Portal de 

Pregão eletrônico. 

9.2 - Na data e hora estabelecidas neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, 

com a abertura e divulgação das propostas de preço recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar 

sua aceitabilidade, mantido o sigilo estabelecido pelo sistema. 

9.3 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 

sistema para participar da etapa de lances, exclusivamente pelo meio eletrônico, observado o 

horário de duração e as regras de aceitação dos mesmos; 

9.4 - A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em 

campo próprio do sistema eletrônico. O licitante deverá acessar a sala de disputa no campo 

correspondente, disponível no sítio http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/. 

9.5 - O licitante poderá clicar no botão indicado, para visualizar o menor lance ofertado na 

disputa, o valor de seu lance e a relação dos lances; 

9.6 - O sistema não divulgará a razão social das empresas licitantes. 

9.7 - A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado pelo sistema sobre seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

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

recebido e registrado no sistema em primeiro lugar. 

9.9 - Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o valor do menor 

lancede cada licitante registrado pelo sistema. 

9.10 - O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor registrado, desde que 

seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer outro válido para o lote ou item. 

9.11 - Caso a proponente não realize lances, permanecerá valendo o valor da proposta 

eletrônica apresentada, para efeito da classificação final. 

9.12 - Não havendo lances pelas proponentes, será verificada a conformidade da proposta de 

menor preço e o valor estimado da contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com a proponente visando obter preço melhor. 

9.13 - A etapa inicial de lances da sessão pública será encerrada no horário determinado no 

edital, após a qual transcorrerá período de tempo randômico de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico da SH3 Informática, durante o qual ainda 

será possível o encaminhamento de lances. 

9.14 - Encerrado o tempo randômico, automaticamente pelo sistema, estará encerrada a 

recepção de lances; 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/
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9.15 - Havendo desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances. O pregoeiro, 

quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 

9.16 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 60 (sessenta) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa e será reiniciada somente após marcação de nova data e horário, através 

de comunicação expressa aos licitantes. 

9.17 - O sistema informará a proposta de menor preço, imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances. 

9.18 - As etapas seguintes serão realizadas fora da “sala de disputa” através do próximo acesso, 

indicado no sítio. 

9.19 - O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao proponente que tenha 

apresentado o lance de menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como 

decidirsobre sua aceitação, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 

condições diferentes daquelas previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do 

sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

9.20 - O licitante detentor do menor preço deverá acessar o campo correspondente para 

responder a contraproposta, imediatamente após a finalização do lote, para negociar com o 

pregoeiro. 

9.21 - Os licitantes, a qualquer momento, depois de finalizado o lote, poderão registrar seus 

questionamentos para o Pregoeiro via Sistema, acessando a seqüência do relatório da disputa, 

daquele item ou lote disputado, nos campos indicados. Essa opção estará disponível até o 

momento de declarar vencedor do item ou lote. Todas as mensagens constarão no histórico do 

relatório referente a disputa; 

9.22 - Os questionamentos formulados pelos fornecedores serão respondidos no Portal de Compras 

da SH3 e no site da Prefeitura. 

9.23 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, o licitante deverá encaminhar ao Pregoeiro da 

Prefeitura de Visconde do Rio Branco, sob pena de inabilitação ou desclassificação:  

a - no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após encerrada a sessão do Pregão, a proposta 

de preço ajustada ao preço final, via e-mail licitacaopmvrb@gmail.com; 

b - no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, excluído o dia da sessão, a documentação, 

apresentada por original, cópia autenticada ou para ser autenticada pela Pregoeira ou Equipe 

de Apoio, bem como o original da proposta de preço, em envelope lacrado, constando 

identificação do licitante, nº. do processo licitatório e nº. do pregão, devendo ser protocolizados 

no Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura, situada à Praça 28 de Setembro, 317 – 

Centro – CEP: 36520-000 ou enviadas via postal (Exceto documentos que já tenham sido 

apresentados assinados digitalmente/eletronicamente no portal). 

c – A PROPOSTA AJUSTADA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO TAMBÉM SER ANEXADOS 

NO SITE DA SH3, NO MESMO PRAZO INFORMADO ACIMA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
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9.24 - Após a análise da proposta, da documentação enviada por e-mail e da aprovação o 

Pregoeiro declarará o vencedor da disputa no Sistema. 

d - Os envelopes deverão ser entregues ou enviados via postal para o Departamento de Licitação 

e Contratos da Prefeitura, situada à Praça 28 de Setembro, 317 – Centro – CEP 36520-000. 

9.25 - O licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso, 

exclusivamente via Sistema, durante os 30 (trinta) minutos imediatamente posteriores ao ato de 

declaração do vencedor, sob pena de decadência do direito de recurso; 

9.26 - O licitante cuja proposta tenha sido desclassificada antes da fase de disputa também 

poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso nesse momento. 

9.27 - Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor preço não for 

aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, a Pregoeira examinará as ofertas 

subsequentes, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua 

habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 

exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e o objeto desta licitação. 

9.28 - Nessa etapa o Pregoeiro também poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam 

obtidas melhores condições para a Administração. 

9.29 - O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta no sítio 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/, Portal de Compras CAIXA e no 

www.viscondedoriobranco.mg.gov.br. 

9.30 - Quando necessário, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderão complementar as 

informações da Ata gerada pelo sistema da SH3 Informática que será juntada aos autos 

referentes ao certame. 

9.31 - Caberá à proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

X - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1 - O critério de julgamento será o de menor preço POR ITEM, desde que observadas as 

especificações e outras condições estabelecidas neste instrumento convocatório e na legislação 

pertinente. 

10.2 - Será desclassificada a proposta que: 

10.2.1 - não se refira à integralidade do item; 

10.2.2 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados, nos termos do 

disposto no § 3º. do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da Lei Federal nº. 8.666/93; 

10.2.3 - não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital; 
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10.2.4 - não for aprovada pelo Pregoeiro e sua equipe, bem como, daqueles responsáveis pela 

Área Solicitante, que verificará o atendimento ao objeto licitado, quanto às especificações e 

qualidade do produto, não atenderem às exigências do edital. 

10.3 – O pregoeiro solicitará parecer técnico da Área Solicitante quando julgar necessário, ou 

ainda, de outros profissionais especializados para orientar-se em sua decisão. 

10.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 

10.5 - O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais 

que não afetem o seu conteúdo. 

 

XI - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

11.1 - A licitante que ofertar o menor preço será considerada habilitada após apresentar os 

documentos a seguir indicados: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva). 

b) Certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida conjuntamente 

pela Receita Federal do Brasil, fazendo prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, 

inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da 

Procuradoria da Fazenda Nacional, na forma da Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, 

alterada pela Portaria MF n. 443, de 17 de outubro de 2014. 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, expedida no domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade fiscal (CRF – Certificado de Regularidade Fiscal), emitida pela SH3 

Informática, relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

f) Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas 

no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme determina o inciso V do artigo 27 da 

Lei 8.666/93, assinada pelo representante legal do licitante; 

g) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas. 

h) Certidão negativa de falência, concordata ou regime de recuperação judicial, expedida pelo 

Distribuidor Judicial da sede da empresa, datada de até 180(cento e oitenta) dias anteriores à 

data de encerramento do prazo para a entrega dos envelopes. 

i) A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 

diferenciadoprevisto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante a 

apresentação da documentação abaixo indicada: 
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- Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de seu enquadramento 

arquivada na Junta Comercial ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial; 

- Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de seu enquadramento arquivada 

na Junta Comercial ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas. 

j) Comprovação de aptidão para a execução dos serviços licitados, mediante apresentação de 

atestado referente à empresa de desempenho de atividade pertinente e compatível com as 

características, quantidades e prazos desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, contendo, necessariamente, a especificação dos serviços realizados e o 

prazo de execução. 

11.2 - Em nenhuma hipótese será admitida entrega posterior de qualquer dos documentos 

exigidos, ressalvados o direito da Pregoeira em exigir esclarecimentos ou fazer as diligências que 

julgar necessárias sobre os documentos apresentados. 

11.3 - É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada, em envelope próprio, de 

todos os documentos necessários à habilitação, bem como o atendimento de esclarecimentos 

posteriores solicitados pela Pregoeira, sob pena de ser inabilitada. 

11.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

11.5 - A Pregoeira e a equipe de apoio efetuarão consulta dos documentos extraídos pela 

internet, junto aos sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

11.6 - Os documentos exigidos neste instrumento poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos 

extraídos pela internet, com vigência plena até a data fixada para sua apresentação. 

11.7 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 

originaissejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação. 

11.8 - Os documentos acima mencionados, não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

11.9 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor 

ou pelo edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de sua 

apresentação. 

11.10 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto neste edital inabilitará o proponente, sendo aplicado o disposto 

contido no item 8.27 deste instrumento. 

11.11 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 

seoriginal a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

11.12 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentaçãoexigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 
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11.12.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazode 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 

pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.12.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicarádecadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura da ata de registro de preços/contrato, ou revogar a licitação. 

 

XII - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

12.1 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou 

licitante, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

dirigidas ao Pregoeiro da Prefeitura de Visconde do Rio Branco e enviado por e-mail para o 

endereço licitacaopmvrb@gmail.com. O documento original deve ser enviado para o 

Departamento de Licitação e Compras da Prefeitura, no endereço: Praça 28 de Setembro, 317 – 

Centro – CEP 36.520-000 – A/C Pregoeira. As impugnações serão apreciadas no prazo de 24(vinte 

e quatro) horas, contados do seu recebimento. 

12.2 - O licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso, 

exclusivamente via Sistema, durante os 60 (sessenta) minutos imediatamente posteriores ao ato de 

declaração do vencedor, sob pena, de decadência do direito de recurso; 

12.3 - O licitante cuja proposta tenha sido desclassificada antes da fase de disputa também 

poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso nesse momento. 

12.4 – Os licitantes que tiverem manifestado motivadamente a intenção de recorrer, conforme 

determina o subitem 11.2, contra as decisões do Pregoeiro, deverão apresentar suas razões no 

prazo único de 3 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte à sua manifestação. 

12.5 - Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

12.6 - Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, 

sob pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Sr. Prefeito Municipal, aos cuidados da Pregoeira, nos prazos estabelecidos nos 

itens acima; 

b) ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo 

razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal 

ou credenciado do licitante, devidamente comprovado; 
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d) ser anexado no site da SH3 Informática (http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/) 

assinado digitalmente ou enviado em via original para o Departamento de Licitação e Contratos, 

situadas na Praça 28 de Setembro, 317 – Centro; 

12.7 - Os recursos serão apreciados no prazo de 3 (três) dias úteis. A decisão acerca de recurso 

interposto será comunicada a todos os licitantes por meio de fac-símile, e-mail e ainda, estará 

disponível no sítio desta Prefeitura. 

12.8 - O provimento de recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.12.9 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o 

respectivo prazo legal, e/ou subscrito por representante que não comprove poder de 

representação legal. 

12.10 – A Prefeitura de Visconde do Rio Branco não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

impugnações, endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos das 

citadas neste instrumento, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

12.11- Será assegurado a todos os interessados, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos. 

 

XIII - HOMOLOGAÇÃO 

13.1 - Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro declarará o objeto ao licitante vencedor, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

13.2 - Impetrado o recurso e após decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão, competindo à 

autoridade superior homologar o procedimento licitatório ao licitante vencedor. 

 

XIV - FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E ENTREGA. 

14.1 - O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será 

a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

14.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente e conferidos pelos responsáveis do sub-

almoxarifado e definitivamente pela área usuária destinatária. 

14.3 - A contratada é obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta 

licitação, em caso de defeito ou incorreção decorrente da produção e/ou fabricação, ou 

entrega de produto diverso do que foi relacionado em sua proposta. 

14.4 – A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em 

desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento convocatório, 

podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto 

no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n. 8.666/93; 

14.5 - Caso a entrega seja feita por empresa transportadora ou, caso o transporte tenha saído de 

outro estado ou de outra cidade a empresa adjudicatária deverá disponibilizar pessoa 

responsável para receber, conferir atestar em que condições os mesmos chegaram para efetuar 

sua entrega no Almoxarifado, evitando, assim, transtornos com relação à embalagem, 

acondicionamento, avarias e problemas de transporte. 

http://viscondedoriobranco.pregaonet.com.br/
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14.6 - Para realização da entrega, a(s) empresa(s) contratada(s), deverá(ão) se dirigir ao 

Almoxarifado central da Prefeitura Municipal, situado Rua Vigário Varela, Bairro Chácara, no 

horário de 7:00 às 11:00, 13:00 às 16:00, onde será feito a conferência dos produtos entregues, sem 

nenhuma despesa adicional quanto a frete, embalagens, carga ou descarga dos produtos. 

14.7 – Quando da necessidade da aquisição, a prefeitura enviará a ordem de fornecimento, e o 

fornecedor, deverá efetuar a entrega em até 15 (quinze) dias úteis do recebimento da ordem de 

fornecimento, podendo ser este prazo prorrogado por igual período, a pedido da contratada. 

14.8 - A entrega deverá obedecer ao descrito na ordem de fornecimento, quanto ao quantitativo, 

valor, prazo e especificações, não sendo permitido entrega ou faturamento parciais ou em 

desconformidade com o previsto e exigido no edital. 

 

XV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO. 

15.1 - O valor previsto para a despesa é de até R$ 233.333,33 (duzentos e trinta e três mil, trezentos 

e trinta e três reais e trinta e três centavos), à conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.007.000.20.606.0008.2.083.4.4.90.52.00 - Ficha 312.  

15.2 – Os pagamentos serão efetivados em até 30 (trinta) dias do aceite da Nota Fiscal pelo setor 

responsável, através de crédito em conta corrente informada na proposta do licitante, 

ressalvando: 

15.2.1 - se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará 

suspenso até seu recebimento definitivo; 

15.2.2 - em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

15.2.3 - nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços. 

 

XVI - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 - A recusa do vencedor em assinar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS dentro do prazo 

estabelecido no instrumento convocatório, bem como, o atraso e a inexecução parcial ou total 

da entrega dos produtos, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida e permitirá, a 

aplicação das seguintes sanções pela Administração Municipal, garantido a prévia defesa: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 

Administração do Município de Visconde do Rio Branco: 

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
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execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade 

será aplicada por prazo não superior a 05 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será 

descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e 

a gravidade da falta cometida; 

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a 

natureza e a gravidade da falta cometida. 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquantoperdurarem 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 ocontratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com 

ado inciso II, facultada a defesa prévia à interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

§ 2º. Quando for constatada a ocorrência de qualquer descumprimento de obrigação contratual, 

mesmo que parcialmente, o servidor público responsável pelo atestado de prestação 

recebimento, deverá emitir parecer técnico fundamentado e encaminhá-lo ao respectivo 

Ordenador de Despesas e Procuradoria Jurídica quando for o caso. 

§ 3º. O Ordenador de Despesa/Procurador Jurídico, ciente do parecer técnico, deverá fazer 

imediatamente, a devidanotificação da ocorrência ao fornecedor, ao qual será facultada a 

defesa nos termos da legislação vigente. Esta notificação poderá ser efetivada por envio postal 

através de AR (Aviso de Recebimento), e/ou, publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município 

e por e-mail. 

 

Visconde do Rio Branco, 08 de novembro de 2021. 

 

 

Flaviana Lima Teixeira 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

PROCESSO Nº. 207/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2021 

 

 

1. OBJETO E JUSTIFICATIVA 

1.1. A presente licitação tem por objeto a seleção empresa especializada no ramo para aquisição 

de trator agrícola de pneus destinado a fomentar a atividade agrícola do município.  

 

1.2. Justifica-se o presente pregão por: Fomentar a atividade agrícola, principalmente a 

Agricultura Familiar / Pequeno Produtor Rural, uma vez que o número de equipamentos no 

momento é insuficiente para atender a demanda e anseios dos agricultores do Município. 

 

2. DA VIGÊNCIA 

2.1. O contrato terá vigência 01 (um) ano a partir da data da assinatura, nos termos da Lei 

8.666/93. 

 

3. DO FORNECIMENTO 

3.1. O objeto será fornecido mediante a assinatura do termo de contrato e posterior emissão de 

Ordem de Compras, dela constando o local de entrega e demais características necessárias, a 

ser emitido após o crédito de recursos pelo Órgão Gestor do Convênio. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E FORMA DE ENTREGA 

4.1. A entrega do objeto licitado será em até 30 (trinta) dias após a solicitação, mediante a Nota 

Fiscal, na condição CIF, de acordo com a solicitação da Secretaria Requisitante através da 

Ordem de Compra, de acordo com as especificações, emitida após crédito de recursos pelo 

Órgão Gestor do Convênio. 

4.2. Os equipamentos deverão ser entregues, descarregados e montados pela contratada no 

Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco situado à Rua Vigário Varela 977, 

Bairro Chácara ou outro local determinado na Ordem de Compra, no âmbito do perímetro 

urbano, devida e antecipadamente comunicado à empresa, onde serão vistoriados e 

posteriormente encaminhados para os locais de instalação que será por conta da Contratante. 

4.3. No recebimento do objeto licitado serão observados as disposições contidas nos art. 73 a 75 

da LF 8.666/93 e suas alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus 

anexos. 
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4.4. Não será aceito entrega parcelada dos produtos descritos na Ordem de Fornecimento, caso 

isso ocorra, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a entrega total, não acarretando qualquer 

ônus para a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 

 

5. DO RECEBIMENTO 

5.1. A responsabilidade pela fiscalização do fornecimento dos materiais e acompanhamento do 

contrato ficará a cargo do Servidor Municipal designado pela Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente de Visconde do Rio Branco que deverá proceder à avaliação da qualidade. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento, mediante a 

respectiva Nota Fiscal, com aceite da Unidade Requisitante e Repasse pelo Órgão Gestor do 

Convênio. 

6.2. Para o pagamento da Contratada, deverá ser comprovada a regularidade nos recolhimentos 

de INSS, ISS e do FGTS; 

6.3. A falta de quaisquer documentos supracitados acarretará o atraso no processamento do 

crédito, até que a entrega da documentação seja regularizada, sendo que, neste caso, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a regularização, não acarretando qualquer ônus para a 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 

6.4. Na Nota Fiscal deverá constar os dados do objeto do contrato, incluindo nº do convênio, nº do 

processo e pregão. 

 

7. PLANILHA DE QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO: 

 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 01 Unid. Trator Agricola de pneus, traçado, 

potência miníma de 90CV, turbo 

intercooler, plataformado , motor 

diesel, mínimo 4 cilindros, torque 

máximo a 1.400rpm - 295Nm,  

trasmissão mínima 12x12 , comando 

duplo, sistema hidráulico 

capacidade de vazão mínima de 

44,5 L/min, capacidade do levante 

miníma de 3.690 kgf, tanque de 

combustível mínimo de 126 litros,  

tomada de força reversível 

sincronizada com as rodas traseiras. 

R$ 233.333,33 R$ 233.333,33 
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Mínimo de 4 pesos dianteiros e 4 

pesos traseiros, rodados dianteiro 

mínimo de 14.9 x 24 , rodados 

traseiro mínimo de 18,4 x 34, peso 

total mínimo de 3.390 kg. 

VALOR TOTAL ........................................................................ R$ 233.333,00 

 

8. VALOR ESTIMADO 

8.1. O valor máximo para a despesa é de R$ 233.333,33 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e 

trinta e três reais e trinta e três centavos).  

8.2. As propostas que estiverem seus valores unitários e/ou totais ACIMA dos valores de referência 

serão desclassificadas. 

 

9. Requisitos Gerais: 

9.1. O fornecedor deverá obedecer aos padrões de qualidade e segurança, e dentre outros, 

regulados pela ABNT, NBR e INMETRO e demais órgãos ligados ao objeto desta licitação.  
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A (nome da empresa), CNPJ n.º ______, com sede na _______, neste ato representada pelo(s) 

(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço)pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 

Procurador(es) o ___________________________ Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do 

Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, praticar os atos necessários para 

representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para 

licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, 

poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços 

e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma 

licitação. 

 

Local e data. 

 

_____________________________ 

Nome/assinatura 

 

 

1) Reconhecer firma(s) 

2) Anexar cópia da carteira de Identidade 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

A/C Comissão Permanente de Licitação  

 

Referência: Pregão nº 089/2021 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 

representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 

ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão nº 089/2021 e no inciso V 

do art. 27 da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

(usar papel timbrado da empresa) 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

Visconde do Rio Branco- Minas Gerais 

 

A empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _____________, neste ato representada por 

_________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital 

do Pregão Eletrônico nº 089/2021, após análise do referido instrumento convocatório e tendo 

pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a fornecer o objeto, sob sua inteira 

responsabilidade, nas condições a seguir: 

1. Propomos para o objeto licitado os preços a seguir indicados: 

 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 01 Unid. Trator Agricola de pneus, traçado, 

potência miníma de 90CV, turbo 

intercooler, plataformado , motor diesel, 

mínimo 4 cilindros, torque máximo a 

1.400rpm - 295Nm,  trasmissão mínima 

12x12 , comando duplo, sistema 

hidráulico capacidade de vazão mínima 

de 44,5 L/min, capacidade do levante 

miníma de 3.690 kgf, tanque de 

combustível mínimo de 126 litros,  

tomada de força reversível sincronizada 

com as rodas traseiras. Mínimo de 4 

pesos dianteiros e 4 pesos traseiros, 

rodados dianteiro mínimo de 14.9 x 24 , 

rodados traseiro mínimo de 18,4 x 34, 

peso total mínimo de 3.390 kg. 

  

VALOR TOTAL ........................................................................  

2. A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) meses corridos, contados da data da 

abertura, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93. 

3. Prazo de validade do contrato: 31 de dezembro de 2021. 

4. Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e 

indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, 

seguros e encargos sociais. 
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5. O materiais serão entregues pelo proponente no prazo fixado no edital do certame e seus 

anexos, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

6. Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: ________________________________________________________________________ 

b) CNPJ nº: ___________________________Insc. Estadual nº.:___________________________________ 

c) Endereço: ___________________________________________________________________________ 

d) Fone/Fax: __________________________E-mail:____________________________________________ 

e) Cidade: _____________________________________________________________________________ 

Estado:______________________CEP:______________________________________________________ 

f) Banco ____________________ Agência nº:__________Contanº:________________________________ 

 

De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da 

responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro. 

 

_______, ____ de ______________ de _______. 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

A/C Pregoeira  

 

Referência: Pregão Eletrônico nº 089/2021 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 

representada por ________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 

ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão nº 01/2021, vem perante 

Vossa Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da mesma na presente 

licitação, encontrando-se, pois, em condições de cumprir todas as exigências do instrumento 

convocatório e da legislação. 

 

Atenciosamente.  

 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue anexada ao envelope de proposta.  
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº ___/2021, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO E A 

EMPRESA __________________________________________.  

 

O Município de Visconde do Rio Branco, com sede na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio 

Branco, MG, CEP 36.520-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.137.927/0001-33, neste ato representado 

pelo Sr. Luiz Fábio Antonucci Filho, portador do CPF: 052.593.236-45, residente na Rua Dona 

Aldegundes Andrade da costa, 100, Bairro Nova Rio Branco, Visconde do Rio Branco-MG, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa ___________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ____________, com sede __________________________, neste ato, 

representada pelo Sr. ______________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 

da Cédula de identidade RG _____________- SSP/ ___, inscrito no CPF/MF sob o nº ________________-

__, residente e domiciliado na ____________________________, e, daqui por diante, denominada 

simplesmente CONTRATADA, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações 

posteriores, firmar o presente CONTRATO, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do 

Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 

1993, mediante as seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto aquisição de trator agrícola de pneus destinado a 

fomentar a atividade agrícola do município, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência (Anexo I) deste Edital: 

Item Quant. Especificação Marca Vr. Unit. Vr. Total 

      

Valor Total .................................................................................................  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico nº 089/2021 

e seus Anexos, Processo Licitatório nº 068/2021, do qual é parte integrante, vinculando-se, ainda, à 

proposta do Fornecedor Contratado. 

 

CLÁSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1. O presente contrato terá vigência 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
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4.1– A CONTRATANTE pagará o valor adjudicado e homologado à CONTRATADA, referente ao 

objeto licitado, sendo o valor total de R$_________________________________________________), 

conforme especificações do edital: 

4.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a respectiva 

Nota Fiscal, com o devido aceite da Secretaria Municipal Requisitante. 

4.3. Para o recebimento, a CONTRATADA deverá comprovar a regularidade nos recolhimentos de 

INSS e FGTS; 

4.3. A falta de quaisquer documentos supra citados, acarretará o atraso no processamento do 

crédito, até que a entrega da documentação seja regularizada, sendo neste caso, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização, não acarretando qualquer ónus para a Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco. 

4.4. Na Nota Fiscal deverá constar os dados do objeto do contrato, incluindo nº do convênio, nº do 

processo e pregão. 

 

CLÁUSULA QUINTA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 02.007.000.20.606.0008.2.083.4.4.90.52.00 - Ficha 312. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES 

6.1 - DA CONTRATANTE: 

a) Cumprir rigorosamente as condições e prazos de pagamentos; 

b) Proceder a fiscalização e acompanhamento durante a execução deste contrato, 

comunicando imediatamente à contratada, qualquer irregularidade encontrada. 

6.2 - DA CONTRATADA: 

a) Cumprir dentro do prazo Contratual, as obrigações assumidas; 

b) Substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado, em que 

se verificarem quaisquer tipos de irregularidades, defeitos e/ou fora do padrão normal de uso ou 

fora das normas técnicas; 

6.3- A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CONTRATANTE, a responsabilidade civil e 

criminal, relativamente a quaisquer danos que o objeto contratado e por ela fornecido, venha 

causar devido à má qualidade dos mesmos; 

6.4 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 

7.1 A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo da multa contratual, promover a rescisão do Contrato 

nos seguintes casos: 

7.1.1 Inexecução parcial ou total das obrigações previstas neste Contrato; 

7.1.2 Declaração de falência ou aceitação do pedido de concordata da CONTRATADA; 
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a) Injustificada baixa na qualidade dos produtos fornecidos, nos termos e a juízo da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES    

8.1. A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Contratante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o 

descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela 

Contratante: 

8.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

8.1.2. Multas; 

8.1.3. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização 

Contratante por perdas e danos; 

8.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, pelo período de até (02) dois anos.  

8.1.5. Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

8.2. A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por 

dia de atraso na entrega dos produtos.  

8.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 

valor do Contrato. 

8.4. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

8.5. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser também aplicada aqueles que: 

8.5.1. Retardarem a execução do pregão; 

8.5.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

8.5.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

CLÁUSULA NONA: DURAÇAO DO CONTRATO    

9.1 - O prazo de vigência deste Contrato encerrar-se-á em 12 (doze) meses, iniciando na data de 

sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADITAMENTO     

10.1 - Este Contrato poderá ser, alterado, rescindido, elevado e/ou suprimido, nos termos e limites 

da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, sempre por meio de Termos Aditivos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO    
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11.1 - É competente o foro da Comarca de Visconde do Rio Branco, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas deste Contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas. 

 

Visconde do Rio Branco,..........de ...................................... de 2021. 

 

 

 

Luiz Fábio Antonucci Filho                            Representante 

Prefeito Municipal                                      Empresa 

 

 

TESTEMUNHAS:  

1- __________________________ 2-______________________________ 

CPF:                                                CPF: 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

PROCESSO Nº. 207/2021– PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2021 

 

 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por seu 

representante legal o Sr. (a) _______________________________, portador da cédula de identidade 

nº________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do 

disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que 

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

estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. 

 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do 

Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Local e Data 

 

 

Nome 

Nome e assinatura da Licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Tel: (32) 3551-8150 – CEP 36.520-000 – Visconde do Rio Branco - MG. 
31 

ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

PROCESSO Nº. 113/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2021 

 

Declaro para os fins que se fizerem necessários que a empresa XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o 

nº XXXXXXXXXXXXXXX, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, nem 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, inclusive para prestação 

de serviços, consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, sendo de 

inteira responsabilidade deste município a fiscalização desta vedação. 

 

 

Local e Data 

 

 

Nome 

Nome e assinatura da Licitante 

 

 

 


