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 EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 47/2021 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 

(Documento elaborado pela CPL e aprovado pela Assessoria Jurídica) 1 
 

Processo Administrativo de Licitação nº. 047/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 006/2021 
Data da autuação: 07 de maio de 2021.  
Tipo de licitação: Menor preço por Lote 
Modo de Disputa: Aberto  
Valor de referência: Sigiloso, nos termos do art. 15, do Dec. Federal nº 10.024/2019. 
Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 8.666/93 alterada pela Lei nº. 8.883/94 e Lei 
9.648/98, Lei Federal nº. 10.520/02, e suas alterações posteriores e subsidiariamente, 
Lei Complementar nº. 123/2006 (alterada pela LC 147/2014) e Decreto Federal nº 
10.024/2019, Decreto Federal nº. 9.488 de 30 de agosto de 2018, Decreto Municipal nº. 
38/2017 de 08 de agosto de 2017 (regulamenta o sistema registro de Preços), Decreto 
Municipal nº. 49/2020, de 28 de agosto de 2020 (Dispõe sobre o regulamento, no 
âmbito Município de Virginópolis, a utilização da modalidade de licitação denominada 
“Pregão Eletrônico”, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras 
providências. 
Dia e Hora para início do credenciamento dos participantes: 24 de junho de 2021 às 
09h00m. 
Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 24 de junho de 2021 às 09h00m. 
Local: Prefeitura de Virginópolis, Rua Félix Gomes, nº 290 – CEP: 39.730-000 – 
Virginópolis/MG. 
Informações e Contato: www.licitardigital.com.br ou telefone (33) 3416-1260, com 
Wesley Fernandes Souza – Presidente da CPL, onde pode ser consultado e obter 
informações do Edital. 
Esclarecimentos referente ao Sistema: Diretamente pela plataforma de licitações – 
www.licitardigital.com.br > edital Pregão Eletrônico 006/2021 > esclarecimentos. 
Referência de Tempo: horário de Brasília (DF). 
Endereço Eletrônico: www.licitardigital.com.br  
Local: www.licitardigital.com.br “Acesso Identificado” 
 
1. PREÂMBULO  
 
1.1. A Prefeitura Municipal de Virginópolis, situada na Rua Félix Gomes, nº 290 – 
CEP: 39.730-000 – Virginópolis/MG, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº. 
18.307.512/0001-60 através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 
Portaria nº 12/2021 torna pública a instauração de procedimento licitatório, na 
modalidade “Pregão Eletrônico para Registro de Preços”, tipo “menor preço por Item”, 

                                                 
1 Art. 38.   
 
(...) 
 
Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou 
ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 
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tendo por objeto a aquisição de Aquisição de kits de bibliotecas de livros literários para 
as escolas da rede municipal de educação de Virginópolis, conforme especificado no 
objeto do presente edital, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, pela Lei 123/06, alterada pela Lei Complementar 155/2016 e pelo disposto 
no Decreto Municipal que dispõe sobre o Regimento Interno da Comissão Permanente 
de Licitação e Decretos Federal e Municipal que dispõe sobre o pregão eletrônico, 
demais normas pertinentes e pelas disposições constantes, a seguir: 
 
1.2 - a licitação será processada na modalidade Pregão Eletrônico, em sessão pública a 
ser realizada na Plataforma de Licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br), será 
integralmente conduzida pelo Pregoeiro, com assessoramento da equipe de apoio, 
sendo facultado durante a sessão o direito de manifestação do representante da 
Controladoria Geral nos termos dos artigos 102 e 113 da Lei Federal nº. 8.666/93, a 
disputa será regida pela Lei Federal nº. 10.520/02, conjugado com o disposto no 
Decreto Municipal nº. 38/2017 de 08 de agosto de 2017 (regulamenta o sistema registro 
de Preços, Decreto Municipal nº. 013/2006 de 01 de outubro de 2006 que aprova o 
regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens 
e serviços comuns, Decreto Municipal nº. 49/2020, de 28 de agosto de 2020 
(Regulamenta o Pregão Eletrônico), Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, 
que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15, e Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 no âmbito do Poder Executivo e, subsidiariamente, pela 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, com as 
alterações impostas pela Lei Complementar nº. 155/2016 e demais normas pertinentes 
em vigor, consoantes às condições estatuídas neste instrumento convocatório, no 
Termo de Referência e seus anexos. 
 
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Sr. Wesley Fernandes Souza, Pregoeiro 
oficial, designada pelo Portaria n° 13/2020, de janeiro de 2021, e pela Equipe de Apoio, 
integrada pela mesma portaria, conforme anexada aos autos do procedimento e regido 
pelas Leis nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar n° 123/06, Decreto 
Municipal nº 49/2020 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.° 8.666/93 com suas 
sucessivas alterações posteriores e Decreto Federal nº 10.024/2019, demais normas 
pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital. 
 
1.3 - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura 
Municipal de Virginópolis/MG, através do endereço eletrônico 
http://www.virginopolis.mg.gov.br, na Plataforma de Licitações Licitar Digital, através do 
endereço eletrônico www.licitardigital.com.br e também no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Virginópolis/MG, em dias e horários de expediente a partir da data de sua 
publicação. 
 
1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como 
errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos 
licitantes no endereço eletrônico www.licitardigital.com.br, bem como, no site da 
Prefeitura Municipal e, http://www.virginopolis.mg.gov.br. 
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1.5 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-
mail informado ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente 
desconhecendo o teor dos Avisos publicados. 
  
2. OBJETO 
 
2.1 - A licitação de que trata esse Edital tem como objeto aquisição de kits de 
bibliotecas de livros literários para as escolas da rede municipal de educação de 
Virginópolis. 
 
2.2 - O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas 
quantidades indicadas nos Anexos do presente Edital, podendo a Administração 
promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades. 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E RESTRIÇÕES  
 
3.1 – Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente constituídas e que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus 
Anexos. 
 
3.2 – Os licitantes deverão estar previamente cadastrados na plataforma de licitações, o 
qual poderá ser realizado em www.licitardigital.com.br.  
 
3.3 - A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, 
pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  
 
3.4. 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, 
e sua não observância ensejará na sumária desclassificação da proponente.  
 
3.5. As participantes desta Licitação deverão: 
 
3.5.1. Atender às condições deste edital e seus Anexos, inclusive quanto à 
documentação exigida para habilitação, constante neste Edital;  
 
3.5.2. Apresentarem condições específicas relacionadas ao objeto desta licitação e que 
possuam experiência comprovada e que atendam a todas as condições mínimas de 
qualificação exigidas no Edital na data do recebimento das propostas.  
 
3.5.3. Não poderão participar desta Licitação, empresas que estejam enquadradas nos 
seguintes casos: 
 
3.5.3.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução 
ou liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, consórcios de empresas, 
e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  
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3.5.3.2. Que por quaisquer motivos tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão 
da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou 
licitar com a Administração Pública em qualquer de suas esferas.  
 
3.5.3.3. Estrangeiras que não funcionem no País.  
 
3.6. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta Licitação:   
 
3.6.1. Servidor de qualquer Órgão vinculado ao Município de Virginópolis, bem assim a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.  
 
3.7. Não será admitida nesta Licitação, a participação de empresas ou instituições 
distintas, através de um único representante.  
 
3.8. Não serão admitidas a subcontratação, as cessões ou transferências parciais ou 
totais do objeto.  
 
3.9. Após a efetiva cadastro via sistema Licitadigital, contendo a Documentação de 
Habilitação e a Proposta de Preços, em nenhuma hipótese será concedido prazo 
adicional ou permissão para a inclusão ou apresentação de documentos ou informações 
que deveriam constar na habilitação ou propostas, exceto nos casos previstos no art. 
48, da Lei Federal das Licitações, a critério da Administração.  
 
3.10. Decorrido o prazo legal para protocolo dos envelopes, não será permitida a 
participação de retardatários.  
 
3.11 – Não poderão participar do presente certame as empresas: 
 
3.11.1 – Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o 
Município, durante o prazo da sanção aplicada; 
 
3.11.2 – Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação; 
 
3.11.3 – Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da 
sanção aplicada; 
 
3.11.4 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no 
art. 72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/1998; 
 
3.11.5 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da 
Lei n.º 8.429/1992; 
 
3.11.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei 
n.º 8.666/1993; 
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3.11.6.1 - Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei n.º 
8.666/1993 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no 
mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento 
técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  
 
3.11.7 – Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
 
3.11.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com 
o objeto deste Pregão;  
 
3.11.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;  
 
3.11.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 
não agem representando interesse econômico em comum; 
 
3.11.11 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
4. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
4.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato 
Convocatório deste Pregão, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site 
www.licitardigital.com.br, no local específico dentro do processo licitatório em análise - 
cabendo ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
 
4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada 
nova data para a realização do Certame.   
 
4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou 
irregularidades, o proponente/licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que 
anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de 
participar do Certame. 
 
5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, 
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 
 
5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão 
Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:licitacao@virginopolis.mg.gov.br
http://www.licitardigital.com.br
http://www.pdffactory.com


 

Rua Félix Gomes, nº 290 – PABX (33) 3416-1260 – CEP: 39.730-000 – Virginópolis – MG 
E-mail: licitacao@virginopolis.mg.gov.br 

 6 

obtidas através do sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital 
(www.licitardigital.com.br). 
 
5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso 
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
Município de Virginópolis, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso. 
 
5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
5.5 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e 
documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando 
data e horário limite estabelecido.  
  
5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 
às exigências de habilitação previstas neste Edital.  
 
5.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE 
ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, 
RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 
 
5.7.1 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus 
anexos, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior. 
 
5.7.2 Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não 
emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, 
na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 
Federal/88. 
 
5.7.3 Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e 
autenticidade dos documentos apresentados. 
 
5.7.4 Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando 
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e 
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88. 
 
5.7.5 Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da lei 8666/93. 
 
5.7.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 
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6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com 
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação. 
 
6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis. 
 
6.3 - 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. 
 
6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 
 
6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
6.6 - 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. 
 
6.7 - 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. 
 
6.8 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão 
encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de 
lances no prazo definido pelo pregoeiro, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação, podendo ser prorrogado. 
 
6.9 - 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. 
 
6.9.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia 
autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
solicitação do pregoeiro, via sistema. 
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6.10 - 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. 
 
6.11 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor 
Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 
 
6.12 - 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. 
 
6.13 - 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. 
 
7. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
 
7.1.1 - Valor unitário e total do lote e seus itens; 
 
7.1.2 - Marca dos produtos ofertados. 
 
7.1.3 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo 
de garantia etc. 
 
7.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 
 
7.3 - 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 ou serviços. 
 
7.4 - 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. 
 
7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 
 
7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 
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7.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o 
constante na plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do 
Edital. 
 
7.8 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no 
sistema juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua 
ausência ensejará em desclassificação. 
 
8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a 
PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA, a seguir informada: 
 
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
8.2.1. Cópia da cédula de identidade do(s) proprietário(s) da empresa licitante; 
 
8.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
8.2.3. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 
responsabilidade limitada e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
8.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 
8.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 
 
8.3 - Documentação Relativa à Habilitação Fiscal, Trabalhista e Técnica 
 
8.3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma 
licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; 
 
8.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 
da Dívida Ativa da União e Receita Federal), abrangendo inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 
de julho de 1991; 
 
8.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da 
sede da licitante; 
 
8.3.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
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8.3.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de 
Serviço) demonstrando situação regular; 
 
8.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no 
caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade 
suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os 
mesmos efeitos da CNDT; 
 
8.4. Qualificação econômico-financeira 
 
8.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.  
 
8.5. Habilitação Técnica e Complementares 
 
8.5.1. Cópia do Alvará de localização e funcionamento do ano vigente ou com 
comprovante de quitação; 
 
8.5.2. Certificado/Atestado que comprove que o licitante tenha executado para órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, comprovando que o licitante tenha 
realizado atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação 
(mínimo 01); 
 
8.6. Nota 01 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios 
eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova, para fins de habilitação. 
 
8.7. Nota 02 - As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no 
documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua 
emissão. 
 
9. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
9.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência. 
 
9.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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9.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
9.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
9.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 
9.8 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no 
preâmbulo. 
 
9.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
9.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 
9.11 - 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 de R$ 10,00 (dez reais). 
 
9.12 - 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. 
 
9.13 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 
9.14 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 
9.15 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
 
9.15.1 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor. 
 
9.16 - 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. 
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9.17 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro. 
 
9.18 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado primeiro. 
 
9.19 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
9.20 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 
 
9.21 - 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 vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
9.22 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
9.23 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema 
identificará 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 artigos 44 
e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 58/2020, de 21 de 
setembro de 2020. 
 
9.24 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
9.25 - A mais bem 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 3 (três) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 
 
9.26 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresas e empresas 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. 
 
9.27 - 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. 
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9.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 
fechado. 
 
9.29 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 
 
9.29.1 - produzidos no país; 
 
9.29.2 - produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 
9.29.3 - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; 
 
9.29.4 - produzidos ou prestados 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. 

 
9.30 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 
 
9.31 - 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. 
 
9.32 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
 
9.33 – Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa 
automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No 
entanto quando se tratar de mais de um item por lote o Pregoeiro solicitará ao licitante 
melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie, através do sistema, 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. 
 
9.34 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 
10. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1 - 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 
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relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
observado o disposto nos Decretos, Decreto Municipal n.º 49/2020 e Decreto Federal 
nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019. 
 
10.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 
10.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 
 
10.4 - 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; 
 
10.5 - 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. 
 
10.6 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 
 
10.7 - 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. 
 
10.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
10.8.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na 
desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita 
se atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote. 
 
10.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 
 
10.10 - O Pregoeiro deverá 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. 
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10.11 - 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. 
 
10.12 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes pelo “chat”. 
 
11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
11.1 - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados o valor 
máximo aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital. 
 
11.2 - O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ 
maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando 
for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor/ mais vantajoso. 
 
11.3 - Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro poderá examinar a proposta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições 
habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor. 
 
11.4 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão 
estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros. 
 
11.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou 
da legislação em vigor. 
 
11.6 - Serão rejeitadas as propostas que: 
 
11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que 
permita(m) a perfeita identificação do material licitado; 
 
11.6.2 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com 
o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro. 
 
11.7 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e valor estimado para a aquisição do bem. 
 
11.7.1 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 
11.8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da 
licitação pela autoridade competente. 
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11.9 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado 
com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, 
qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente 
conhecidos após o julgamento. 
 
12. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 
 
12.1 - A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será automaticamente 
atualizada pelo sistema eletrônico sempre que houver apenas 1 item. Quando houver 
mais de um item o licitante declarado vencedor deverá atualizar sua proposta inicial 
inserida no sistema, no prazo definido pelo pregoeiro, de no mínimo 02 (duas) horas a 
contar da solicitação no sistema eletrônico e deverá conter: 
 
12.1.1 – Os valores atualizados da proposta conforme o menor preço apurado na fase 
de lances e ou negociação; 

 
12.2 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 
 
12.3 – Se faz necessário a especificação clara e detalhada do objeto licitado oferecido, 
vedada a propositura de alternativas, ficando os licitantes limitados às especificações 
deste edital, observando a ordem numérica disposta e indicando a marca, sendo que 
esta deverá ser obrigatoriamente especificada, podendo ser ofertada mais de uma 
marca mantendo preço único. 
 
12.3.1 - Identificação completa da empresa e do processo licitatório,  
 
12.3.2 - Preço UNITÁRIO e TOTAL do item, expresso em reais, com no máximo duas 
casas após a vírgula, fixo e irreajustável, compreendendo, além do lucro, encargos 
sociais, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da proponente que, direta ou 
indiretamente, decorram da entrega do objeto licitado. 
 
12.3.3 - O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da 
data de sua apresentação. 

 
12.4 - Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com 
exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa 
seja vencedora de algum lote, o contrato será celebrado com a sede que apresentou a 
documentação. 
 
12.5 - 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. 
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12.6 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  
 
12.7 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. 
 
12.7.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 
por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 
12.8 - 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.  
 
12.9 - 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. 
 
13. RECURSO 
 
13.1 – O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 
fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o 
caso, concederá o prazo de no mínimo (30) trinta 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. 
 
13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o 
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.  
 
13.3 -  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. 
 
13.3.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso.  
 
13.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, 
também importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a 
adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA.  
 
13.4 -  A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 
do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais 
LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, 
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  
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13.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 
a regular decisão dos recursos apresentados. 
 
14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
15. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
15.1 - Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema 
eletrônico e e-mail a assinar a Ata de Registro de Preços, que obedecerá ao modelo 
anexo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor, sob 
pena de decair do direito à contratação. 
 
15.2 - O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da 
autoridade competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua 
decisão. 
 
15.3 - Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará a 
aplicação das sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste 
instrumento, reservando-se o CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a 
licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste 
instrumento. 
 
16. PRAZO PARA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
16.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a doze 
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do § 3º, do art. 15 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho 1993. 
 
16.2 - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será 
definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.2.1 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado 
dentro do prazo de validade da ata de registro de preços. 
 
16.2.2 - O pedido de prorrogação de prazo para fornecimento dos produtos 
ou/realização dos serviços somente será conhecido pelo CONTRATANTE caso o 
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mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de 
expirar o prazo inicialmente estabelecido. 
 
16.3 - Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das 
especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou 
regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para 
aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
17.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste 
instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a: 
 
17.1.1 - E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter 
durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, 
vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o CONTRATANTE, para 
realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos 
administrativos 
 
17.1.2 - Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item DAS 
CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
17.1.3 - Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo de 15 (quinze) dias e no local 
informado pela administração, juntamente com a emissão da ordem de compra, 
mediante agendamento prévio junto ao CONTRATANTE. 
 
17.1.3.1 - Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também 
constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força 
de trabalho própria e as suas expensas. 
 
17.1.3.2 - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações do Pregão e da proposta. 
 
17.1.3.3 - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será 
conhecido pelo CONTRATANTE, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e 
entregue no Setor de Licitações, antes de expirar o prazo contratual inicialmente 
estabelecido. 
 
17.1.4 - Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, 
defeitos ou incorreções, resultantes da entrega. 
 
17.1.4.1 - Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles 
que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo 
rendimento, durabilidade e praticidade. 
 
17.1.5 - Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se 
como tal a disponibilização, no local indicado pelo Município de Virginópolis, conforme 
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quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos 
e outras incidências, se ocorrerem.  
 
17.1.6 - Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, os produtos que, no ato 
da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e 
em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento. Exceto, 
quando pela natureza do bem, origem do produto e logística de sua entrega, for 
impossível substituir no prazo de 24 (vinte quatro) horas, podendo o CONTRATANTE 
conceder prazo maior. 
 
17.1.7 - Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de 
fabricação. 
 
17.1.8 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-
la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, 
sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do 
fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à 
proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte. 
 
17.1.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de 02 (dois) dias 
consecutivos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 
indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação 
das penalidades previstas neste instrumento. 
 
17.1.10 - Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos. 
 
17.1.11 - Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
17.1.12 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de 
seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento. 
 
17.1.13 - Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, 
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 
 
17.1.14 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 
 
17.1.15 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
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17.1.15.1 - Efetuar a entrega do objeto e serviço completo em perfeitas condições, 
conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal; 
 
17.1.16 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990); 
 
17.1.17 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
 
17.1.18 - Comunicar à Contratante, 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; 
 
17.1.19 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
17.1.20 - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
18. CONTRATO 
 
18.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja 
proposta foi declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para 
firmar/assinar o contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob pena de decair do direito 
à contratação. 
 
18.1.1 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do 
contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação para celebrar o contrato. 
 
18.2 - O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos 
Art. 77 a 79 da Lei 8.666/93 e suas sucessivas alterações posteriores, sem direito a 
qualquer indenização. 
 
19. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
19.1 - O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do 
Art. 58 da Lei n° 8.666/93. 
  
19.2 - Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 66 da Lei 
n.º 8.666/93, as especificadas no Edital. 
 
19.3 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato;  
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19.4 - Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as 
necessidades, respeitando os prazos para atendimentos; 
 
19.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
licitante vencedor;  
 
19.6 - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual;  
 
19.7 - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no 
Contrato. 
 
20. FISCALIZAÇÃO 
 
20.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão 
fiscalizados pelo CONTRATANTE, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, 
Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, que acompanhará a entrega do produto/prestação do 
serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para 
entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a 
respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas. 
 
20.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o 
CONTRATANTE e terá as seguintes atribuições: 
 
20.2.1. Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e 
referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes; 
 
20.2.2. Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações 
estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, 
marca (se for o caso), etc;  
 
20.2.3. Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por 
ocasião da entrega da mercadoria; 
 
20.2.4. Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a(s) 
mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas; 
 
20.2.5. Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização 
de análise; 
 
20.2.6. Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) 
produto(s); 
 
20.2.7. Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da 
perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado; 
 
20.2.8. Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações 
assumidas; 
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20.2.9. Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa 
vencedora, de condições previstas neste instrumento; 
 
20.2.10. Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, 
no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento; 
 
20.2.11. Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa 
vencedora; 
 
20.2.12. Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de 
cancelamento de multa(s), quando essa discordar do CONTRATANTE; 
 
20.2.13. No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem 
restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de 
informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados 
necessários. 
 
21. PAGAMENTO  
 
21.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até 
o 30º (trigésimo) dia, à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentação 
da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo 
recebimento do mesmo, juntamente com as comprovações de regularidade junto a 
Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, FGTS e Justiça do 
Trabalho. 
 
21.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA 
diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos 
serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela 
CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
 
21.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a 
aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Virginópolis e 
cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas. 
 
21.1.3 - Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota 
Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município 
de Virginópolis, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem 
como o número da Ordem de Compra. 
 
21.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até 
que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Virginópolis. 
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21.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, 
os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de 
responsabilidade da CONTRATADA.  
 
21.3 – O Município de Virginópolis poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço 
ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas 
uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a 
qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado: 
 
21.3.1. A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo 
órgão fiscalizador do Município de Virginópolis. 
 
21.3.2. Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento 
ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida. 
 
21.3.3. A CONTRATADA retarde indevidamente a execução do serviço ou 
paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de 
Virginópolis. 
 
21.3.4. Débito da CONTRATADA para com o Município de Virginópolis quer 
proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos. 
 
21.3.5. Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração 
as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento. 

 
21.4 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos Processos Licitatórios 
para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 
informada no ato compra (Ordem de Fornecimento). 
 
21.4.1. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo 
constar na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a 
cópia ao processo administrativo de licitação. 
 
21.5 - O encaminhamento da nota fiscal para pagamento poderá ser feito através do 
envio dos documentos para o e-mail: compras@virginopolis.mg.gov.br  
 
22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
22.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, 
resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas 
seguintes sanções: 
 
22.1.1. Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o 
Município de Virginópolis, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da 
obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 
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22.1.2. Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a 
Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda 
que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 
 
22.1.3. Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de 
execução imperfeita do objeto. 
 
22.1.4. Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se 
deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo 
determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 
 
22.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Virginópolis, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
22.1.6. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no item “22.1.5”, quando 
ocorrido a seguinte situação: 
 
22.1.6.1.  Quando fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para 
aquisição de bens ou mercadorias, prestação de serviços ou contrato dela decorrente: 
 
22.1.6.1.1.  Entregando uma mercadoria por outra; 
 
22.1.6.1.2. Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. 
 
22.1.6.2.  Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração. 
 
22.1.6.3.  Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao Município de 
Virginópolis, seja pela não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela 
execução imperfeita, ou ainda, por outras situações concretas que ensejarem a sanção. 
 
22.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, 
podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo 
com a Lei nº 8.666/93 e a Lei 10.520/02; 
 
22.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
22.4 - Extensão das Penalidades 
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22.4.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com o 
CONTRATANTE poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e 
civis, aqueles que: 
 
22.4.1.1 - Retardarem a execução do pregão; 
 
22.4.1.2 – Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
e; 
22.4.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
23. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
23.1 - O Objeto contratado terá vigência até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por meio de Termo Aditivo conforme art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
sucessivas alterações posteriores. 
 
24. REAJUSTAMENTO 
 
24.1 - Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1º de julho de 1994, não 
haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano. 
 
25. AMPLIAÇÃO E /OU REDUÇÃO 
 
25.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de 
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
26. CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 
26.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
 
26.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços; 
 
26.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
26.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior aqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse 
público. 
 
26.1.3.1 - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 
 
26.1.3.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 
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27 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
27.1 – Homologada a licitação o adjudicatário receberá autorização de fornecimento ou 
instrumento equivalente. 
 
27.2 – Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) bem(s), objeto do 
certame, de acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada à ordem de classificação, para execução do serviço. 
 
27.3 - É facultado ao PREGOEIRO ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em qualquer 
fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos 
competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 
decisões. 
 
27.4 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, 
decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
27.5 – Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os 
serviços, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
27.6 – Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a 
ordem de classificação nesta licitação. 
 
27.7 – Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos 
aqueles listados pela Lei 8.666/93, no artigo 77 e 78. 
 
27.8 – A AUTORIDADE COMPETENTE poderá nas mesmas condições contratuais, 
realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme estabelecido no §1º do artigo 65. 
 
27.9 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais 
como dos documentos de habilitação apresentados na sessão. 
 
27.10 - A contratação dos itens requisitados para cada evento deverá ser precedida da 
requisição específica não ficando necessariamente obrigado o CONTRATANTE a 
contratar todos os itens constantes no contrato, devendo o mesmo ser fornecido de 
forma fracionada ao mesmo. 
 
27.11 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem 
autorização expressa da Administração. 
 
27.12 - A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse 
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em 
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todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente comprovado. 
 
27.13 - O PREGOEIRO, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem 
a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
 
27.14 – É vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela após aberta a 
sessão do pregão. 
 
27.15 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 
presente Licitação serão prestadas pelo PREGOEIRO de forma exclusiva pela 
plataforma de licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). 
 
27.16 - Integram o Presente Edital: 
27.16.1. Anexo I – Termo de Referência; 
27.16.2. Anexo II - Minuta da ARP; 
27.16.3. Anexo III – Minuta do Contrato; 
27.16.4. Anexo IV – Minuta do Contrato. 
 
27.17- Interessados poderão adquirir cópia do Edital via download do arquivo através do 
Portal Eletrônico http://www.licitardigital.com.br ou portal da transparência 
http://www.virginopolis.mg.gov.br ou através de e-mail: licitacao@virginopolis.mg.gov.br.  
 
27.18 - O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e 
seus anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico 
de licitação utilizado, submete-a à aceitação incondicional de seus termos, 
independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em 
licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, não sendo 
aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 
 
27.19 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 
 
27.20 - 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 
de expediente na Administração. 
 
27.21 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, 
em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou 
informações complementares que se fizerem necessários, a fim de completar a 
instrução do processo, conforme faculta o Art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.  
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27.22 - É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo 
licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, 
sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas no art. 93, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
27.23 - O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por 
razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, 
bem como prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, 
desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome 
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da 
licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 
 
27.24 - 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. 
 
27.25 – O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato. 
 
27.26. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à 
Comissão de Licitações, nos dias úteis, das 8h00m às 11h00m e das 13h00m às 
17h00m ou pelo telefone (33) 3416-1260 e e-mail: licitacao@virginopolis.mg.gov.br 
ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico 
http://www.licitardigital.com.br. 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Virginópolis, 14 de maio de 2021. 
 
 

Wesley Fernandes Souza 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
1.1 A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE KITS DE BIBLIOTECAS DE 
LIVROS LITERÁRIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE VIRGINÓPOLIS, de acordo com as quantidades e especificações constantes neste 
Termo de Referência – (Anexo I). 
 
2. DA JUSTIFICATIVA  
2.1. Esta contratação se faz importante, para o atendimento das necessidades de 
garantia de inclusão, leitura, letramento e formação integral dos alunos com ambientes 
que ofertem melhor interatividade com o mundo literário com todos os recursos 
possíveis ao processo de ensino aprendizagem a todos os alunos das instituições 
escolares deste município. 
2.2. As bibliotecas literárias apoiam didática e pedagogicamente o processo de ensino-
aprendizagem de Língua Portuguesa no processo de alfabetização, compreensão da 
Língua Portuguesa desde a Educação Infantil e Ensino Fundamental anos Iniciais 
contribuindo para que os alunos dominem o sistema de escrita e se insiram no mundo 
letrado.  
2.3. Para melhor apoio ao processo de ensino-aprendizagem nas diferentes etapas e 
modalidades que envolvem a educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, 
educação integral e educação especial, justifica-se da necessidade de aquisição do 
material, para atendimento das 06 escolas da Rede Municipal de ensino: 
 
1. E.M. Professora Enoe Maria de Oliveira 
05 kits de bibliotecas, com livros de diferentes títulos, para ensino fundamental anos iniciais 1º ao 5º ano. 
2. E.M. Professora Dona Helena Coelho 
02 kits de bibliotecas, com livros de diferentes títulos, para ensino fundamental anos iniciais 1º ao 5º ano. 
3. E.M. Guilherme Machado 
02 kits de bibliotecas, com livros de diferentes títulos, para ensino fundamental anos iniciais 1º ao 5º ano. 
02 kits de bibliotecas, com livros de diferentes títulos, para educação infantil em atendimento a crianças 
de 01 ano a 05 anos 
4. Cemei Dona Mariinha Leite 
05 kits de bibliotecas, com livros de diferentes títulos, para educação infantil em atendimento a crianças 
de 01 ano a 05 anos 
5. Cemei Lar das Crianças da Boa Vista 
02 kits de bibliotecas, com livros de diferentes títulos, para educação infantil em atendimento a crianças 
de 01 ano a 05 anos) 
 
3. DA FISCALIZAÇÃO 
3.1. Os produtos serão entregues e fiscalizados por servidor designado na função da 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO  
4.1. A dotação orçamentária destinada para esta licitação é advinda de recursos do 
governo federal e de arrecadação própria: 
 
FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 

526 1.01 MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO 
Equipamento e Material Permanente 
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540 1.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Equipamento e Material Permanente 

544 1.01 MANUT. EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E PROJ  
Equipamento e Material Permanente 

559 1.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
Equipamento e Material Permanente 

566 1.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 
Equipamento e Material Permanente 

570 1.01 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – AEE 
Equipamento e Material Permanente 

540 1.47 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Equipamento e Material Permanente 

544 1.47 MANUT. EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E PROJ  
Equipamento e Material Permanente 

559 1.47 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
Equipamento e Material Permanente 

566 1.47 MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 
Equipamento e Material Permanente 

570 1.47 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – AEE 
Equipamento e Material Permanente 

580 1.19 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Equipamento e Material Permanente 

586 1.19 MANUT. EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E PROJ  
Equipamento e Material Permanente 

604 1.19 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
Equipamento e Material Permanente 

611 1.19 MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 
Equipamento e Material Permanente 

622 1.19 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – AEE 
Equipamento e Material Permanente 

4.2. O objeto do presente Edital será executado pelo preço ofertado na proposta 
encaminhada, que será fixa e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, observadas 
as prescrições contidas nos arts. 17 a 19 do Decreto nº 7.982/2013. 
4.3. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a 
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93. 
 
5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO 
5.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua 
assinatura. 
5.2. O prazo de entrega dos materiais será de até 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da Ordem de Fornecimento pelo setor responsável, para atendimento. 
 
6. DAS ESPECIFICAÇÕES  
6.1. Na oferta, as especificações de cada produto, não poderão ser diferentes da 
descrição básica estabelecida. Apenas quando esta for justificada por 
redimensionamento ou substituição de características simples para melhoria do produto 
sem ônus financeiro para o contratante; 
6.2. O quantitativo dos itens poderá ser aditivado, conforme a demanda de ampliação 
dos espaços ou instituições onde serão utilizadas; 
6.3. A descrição dos itens encontra-se nos anexos deste documento. 
 
7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
7.1 Os produtos e serviços serão recebidos: 
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a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta. 
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 02 
(dois) dias úteis do recebimento provisório. 
7.2 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
7.3 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 
7.4 O objeto a ser contratado enquadra-se na classificação de bens e serviços comuns, 
nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
8.2. Efetuar a entrega do objeto e serviço completo em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 
respectiva nota fiscal; 
8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
8.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
8.5. Comunicar à Contratante, 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; 
8.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
8.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
9.1 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
9.2 atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto e o seu aceite; 
9.3 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
9.4 Efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos deste Edital; 
9.5 Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante 
vencedora; 
9.6 Prestar as informações, esclarecimentos e documentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA, visando ao fiel cumprimento execução do Contrato; 
9.7 Aplicar à adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais; 
9.8 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas 
necessárias; 
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9.9 Proceder ao rigoroso controle de qualidade dos produtos recebidos, recusando os 
que estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob 
pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato; 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Virginópolis/MG, 
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes 
sanções: 
a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93; 
b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada 
sobre o valor total estimado do contrato, por dia de atraso injustificado na prestação dos 
serviços do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 
empenhado; 
c) multa de 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial ou total do contrato; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na 
forma prevista no inciso IV, art. 87, Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério 
Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida 
lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo 
Município; 
e) Advertência por escrito. 
10.2 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da 
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei n° 8.666/93, 
inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos 
causados à Administração. 
10.3 As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas 
diretamente dos créditos que a Adjudicatária tiver em razão da presente licitação ou, 
caso não haja débito para abatimento, deverá ser recolhida aos cofres públicos do 
Município de Virginópolis/MG, via Secretaria de Fazenda, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura 
Municipal de Virginópolis/MG. 
10.4 O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na 
Prefeitura Municipal de Virginópolis/MG, em favor da licitante vencedora, sendo que, 
caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na 
forma da lei. 
10.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 
10.6 Quando colacionadas 03 (três) advertências, o contratado poderá ter seu contrato 
rescindido. 
 
APROVO o presente Termo de Referência de acordo com o inciso II do Artigo 9º do 
Decreto nº 5.450/2005, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações 
necessárias à participação do certame, estando presentes os elementos necessários a 
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identificação do objeto, seu custo e todos os critérios para participação de forma clara e 
concisa. 
 

Kit de Biblioteca nº 1 – Ensino Fundamental 1º ao 5º ano - 257 Títulos/Editora 
1. A PEQUENA SEREIA EM QUADRINHOS, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
2. ALADIM EM QUADRINHOS, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
3. AS AVENTURAS DE ROBI E PUPU - O MISTERIOSO CANTO DA SEREIA, 1 VOLUME, EDITORA 
AGAQUE 
4. AS AVENTURAS DE ROBI E PUPU - OS DIAMANTES DO BARAO, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
5. AS AVENTURAS DE ROBI E PUPU - UMA VIZINHA NADA CONVENCIONAL, 1 VOLUME, EDITORA 
AGAQUE 
6. CONTOS CLASSICOS JOAO E MARIA (QUADRINHOS), 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
7. CONTOS CLASSICOS OS MUSICOS DE BREMEN (QUADRINHOS), 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
8. CONTOS CLASSICOS PATINHO FEIO (QUADRINHOS), 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
9. CONTOS CLASSICOS POCAHONTAS (QUADRINHOS), 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
10. ECOPATRULHA AS AVENTURAS DOS DETETIVES DA NATUREZA, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
11. O MAGICO DE OZ EM QUADRINHOS, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
12. PETER PAN EM QUADRINHOS, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
13. SERIE COMIC BOOKS FAIRY TALES C/ 13 VOLUMES, EDITORA AGAQUE 
14. SERIE COMIC BOOKS TOPSY TURVY TALES C/ 9 VOLUMES, EDITORA AGAQUE 
15. SONHO DE UMA NOITE DE VERAO EM CORDEL, 1 VOLUME, EDITORA AMARILYS 
16. CHUTA CHUTEIRA! , 1 VOLUME, EDITORA ARTELER 
17. O MERGULHO NA LUA, 1 VOLUME, EDITORA ARTELER 
18. O NATAL DO MICO, 1 VOLUME, EDITORA ARTELER 
19. O POMBO E O XADREZ, 1 VOLUME, EDITORA ARTELER 
20. TIO ARNALDO E O TAXI DE OUTRO PLANETA, 1 VOLUME, EDITORA ARTELER 
21. A CASA SONOLENTA, 1 VOLUME, EDITORA ATICA 
22. O CACHORRINHO SAMBA NA FAZENDA, 1 VOLUME, EDITORA ATICA 
23. QUEM ME DERA, 1 VOLUME, EDITORA ATICA 
24. RIMA OU COMBINA, 1 VOLUME, EDITORA ATICA 
25. VAGA LUME - A ILHA PERDIDA , 1 VOLUME, EDITORA ATICA 
26. VAGA-LUME JUNIOR - POR TRAS DAS PORTAS , 1 VOLUME, EDITORA ATICA 
27. REALIDADE AUMENTADA - O QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS EDICAO ESPECIAL, 10 VOLUME, 
EDITORA BOM BOM BOOKS 
28. UMA LAGARTA MUITO COMILONA, 1 VOLUME, EDITORA CALLIS 
29. A VERDADEIRA HISTORIA DE CINDERELA E SUAS IRMAS FEIAS, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA 
CULTURAL 
30. CALCULANDO ADICAO, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
31. CALCULANDO DIVISAO, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
32. CALCULANDO MULTIPLICACAO, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
33. CALCULANDO SUBTRACAO, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
34. CONFUSAO NA MONTANHA, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
35. CONTOS RIMADOS, 4 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
36. DEBAIXO DO MESMO CEU, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
37. LUA, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
38. MORDISCO A CACADA MONSTRUOSA, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
39. MORDISCO O GUIA DOS DINOSSAUROS, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
40. MORDISCO O MONSTRO DO LIVRO, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
41. O DRAMA DE UM REFUGIADO, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
42. O PALHACO E A MENINA DE RODAS, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
43. RATINHA DA CIDADE RATINHO DO CAMPO, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
44. TODOS SAO BEM VINDOS, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
45. TULU, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
46. AS GEMEAS DE MOSCOU, 1 VOLUME, EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS 
47. HISTORIAS DE SHAKESPEARE - A TEMPESTADE , 1 VOLUME, EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS 
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48. MONICA E DALTONICA?, 1 VOLUME, EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS 
49. O ACENDEDOR DE SONHOS, 1 VOLUME, EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS 
50. PATI E OS LOBOS, 1 VOLUME, EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS 
51. BEATRIZ A FADA APRENDIZ - FESTAS E PROMESSAS, 1 VOLUME, EDITORA DCL 
52. NOITE NA TAVERNA (QUADRINHOS) - HQ, 1 VOLUME, EDITORA DCL 
53. ABC DO TRAVA-LINGUA, 1 VOLUME, EDITORA EDITORA DO BRASIL SA 
54. ENQUANTO VOCE NAO CHEGA, 1 VOLUME, EDITORA EDITORA DO BRASIL SA 
55. MOIARA FILHA DA TERRA , 1 VOLUME, EDITORA EDITORA DO BRASIL SA 
56. OS PIOLHOS DA PRINCESA, 1 VOLUME, EDITORA EDITORA DO BRASIL SA 
57. PAPO RETO E PAPO CURVO, 1 VOLUME, EDITORA EDITORA DO BRASIL SA 
58. UMA CASA PARA DEZ, 1 VOLUME, EDITORA EDITORA DO BRASIL SA 
59. A HISTORIA DO GIGANTOSAURUS, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
60. A SONECA PERFEITA, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
61. AS INCRIVEIS IDEIAS DO SENHOR RAPOSO, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
62. AS SETE CAMAS DO RATINHO, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
63. AU AU MIAU, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
64. CONTE OUTRA VEZ , 4 VOLUME, EDITORA EUREKA 
65. DANIELA PIRATA, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
66. EU QUERO UM DINOSSAURO, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
67. NAO FUI EU!, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
68. O DIA EM QUE VOCE CHEGOU, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
69. O QUE VOCE FARIA , 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
70. SUPERMOUSE O O ROUBO DO GRANDE QUEIJO, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
71. GATINHA CONHECE O BEBE, 1 VOLUME, EDITORA FAROL LITERÁRIO 
72. GATINHA JA PRO BANHO, 1 VOLUME, EDITORA FAROL LITERÁRIO 
73. GATINHA X TIO MARIO CONFUSAO E CASA, 1 VOLUME, EDITORA FAROL LITERÁRIO 
74. MINHA MAE E UMA BRUXA?, 1 VOLUME, EDITORA FAROL LITERÁRIO 
75. E O LOBO MAU SE DEU BEM, 1 VOLUME, EDITORA FOLIA DAS LETRAS 
76. DO JEITO QUE VOCE E, 1 VOLUME, EDITORA FORMATO 
77. A LIBELULA E A TARTARUGA, 1 VOLUME, EDITORA FTD 
78. A MONTANHA ENCANTADA DOS GANSOS SELVAGENS, 1 VOLUME, EDITORA FTD 
79. DONA BARATINHA, 1 VOLUME, EDITORA FTD 
80. FESTA NO CEU , 1 VOLUME, EDITORA FTD 
81. O DECRETO DA ALEGRIA, 1 VOLUME, EDITORA FTD 
82. O DOMADOR DE MONSTROS, 1 VOLUME, EDITORA FTD 
83. O VEADO E A ONCA, 1 VOLUME, EDITORA FTD 
84. BRINCO DE LISTAS, 1 VOLUME, EDITORA GAUDI 
85. ATLAS DE DINOSSAUROS ANIMAIS PRE HISTORICOS E OUTROS, 1 VOLUME, EDITORA GIRASSOL 
86. O PEQUENO PRINCIPE BROCHURA, 1 VOLUME, EDITORA GIRASSOL 
87. TURMA DA MONICA - NARIZINHO ARREBITADO, 1 VOLUME, EDITORA GIRASSOL 
88. TURMA DA MONICA - O SITIO DO PICAPAU AMARELO, 1 VOLUME, EDITORA GIRASSOL 
89. A BELA ADORMECIDA NO BOSQUE, 1 VOLUME, EDITORA GLOBAL 
90. A MULHER DO PAPAI NOEL, 1 VOLUME, EDITORA GLOBAL 
91. O GIGANTE GOLIAS E O PEQUENO DAVI, 1 VOLUME, EDITORA GLOBAL 
92. O NAVIO FANTASMA - SERIE ENCANTOS, 1 VOLUME, EDITORA GLOBAL 
93. O VELHO QUE TRAZIA A NOITE, 1 VOLUME, EDITORA GLOBAL 
94. ALMANAQUE MALUQUINHO - PRA QUE DINHEIRO, 1 VOLUME, EDITORA GLOBINHO 
95. ALMANAQUE MALUQUINHO II - LUCIO E OS LIVROS, 1 VOLUME, EDITORA GLOBINHO 
96. MALUQUINHO POR ESPORTE, 1 VOLUME, EDITORA GLOBINHO 
97. O GARIMPEIRO DO RIO DAS GARCAS, 1 VOLUME, EDITORA GLOBINHO 
98. UMA HISTORIA BRUXOLICA, 1 VOLUME, EDITORA GLOBO 
99. EXPLORANDO O MUNDO - ANIMAIS DO MUNDO, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
100. EXPLORANDO O MUNDO - INCRIVEIS DINOSSAUROS, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
101. JA CHEGAMOS ?, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
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102. JOANINHAS NAO PODEM SE ESCONDER, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
103. MEU PRIMEIRO TESOURO - URSINHOS ADORAVEIS, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
104. NADA PODE ME ASSUSTAR, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
105. NAO ABRA ESTE LIVRO , 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
106. PEQUENOS TESOUROS - O COELHINHO NOTURNO, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
107. SERIO NAO ABRA ESSE LIVRO, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
108. COLECAO HISTORIAS DA NATUREZA, 4 VOLUME, EDITORA MANDALA 
109. E HORA DE LER, 8 VOLUME, EDITORA MANDALA 
110. MUNDO POP UP - DANCA DE DRAGAO, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
111. O DEVORADOR DE PIRATAS E A ARMADILHA DOURADA, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
112. O MANUAL DOS SENTIMENTOS - O QUE ELES SIGNIFICAM?, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
113. O RITMO DA CHUVA, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
114. PERCIVAL A LAGARTA SEM GRACA, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
115. PALAVRA CANTADA - MAXIMO MUSICO, 3 VOLUME, EDITORA MELBOOKS 
116. ABC DOIDO, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
117. AS AVENTURAS DO BONEQUINHO DO BANHEIRO, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
118. COLECAO RUTH ROCHA - 50 ANOS DE CARREIRA LITERARIA, 4 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
119. FLICTS, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
120. MENINA DAS ESTRELAS, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
121. O JOELHO JUVENAL, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
122. O MAIOR ANAO DO MUNDO, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
123. O MENINO MAIS BONITO DO MUNDO, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
124. O MENINO MARROM, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
125. O PLANETA LILAS , 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
126. OUTRO COMO EU SO DAQUI A MIL ANOS, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
127. PELEGRINO E PETRONIO, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
128. PONTO DE VISTA, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
129. SENHOR TEXUGO E DONA RAPOSA 1- O ENCONTRO, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
130. SENHOR TEXUGO E DONA RAPOSA 2 - A CONFUSAO, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
131. UM CANTINHO SO PRA MIM, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
132. UM DIA PARA NAO ESQUECER, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
133. UMA HISTORINHA SEM 1 SENTIDO, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
134. UMA PROFESSORA MUITO MALUQUINHA, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
135. VOVO DELICIA, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
136. A BRUXA ZELDA E OS 80 DOCINHOS, 1 VOLUME, EDITORA MODERNA 
137. A LAGARTIXA QUE VIROU JACARE, 1 VOLUME, EDITORA MODERNA 
138. AQUI BEM PERTO, 1 VOLUME, EDITORA MODERNA 
139. ENTRE ECOS E OUTROS TRECOS , 1 VOLUME, EDITORA MODERNA 
140. HISTORIAS DA TERRA E DO CEU , 1 VOLUME, EDITORA MODERNA 
141. A JORNADA DE OLIVIA - A MENINA QUE NAO SE FECHOU PARA O MUNDO, 1 VOLUME, EDITORA 
NOVO SECULO 
142. CONTOS CLASSICOS LIBRAS: A BELA ADORMECIDA, 1 VOLUME, EDITORA ON LINE EDITORA 
143. CONTOS CLASSICOS LIBRAS: BRANCA DE NEVE E OS SETE ANOES, 1 VOLUME, EDITORA ON LINE 
EDITORA 
144. CONTOS CLASSICOS LIBRAS: CACHINHOS DOURADOS E OS TRES URSOS, 1 VOLUME, EDITORA ON 
LINE EDITORA 
145. CONTOS CLASSICOS LIBRAS: CHAPEUZINHO VERMELHO, 1 VOLUME,EDITORA ON LINE EDITORA 
146. CONTOS CLASSICOS LIBRAS: O LOBO E OS SETE CABRITINHOS, 1 VOLUME, EDITORA ON LINE 
EDITORA 
147. CONTOS CLASSICOS LIBRAS: RAPUNZEL, 1 VOLUME, EDITORA ON LINE EDITORA 
148. MONICA EM O PLANO SANGRENTO, 1 VOLUME, EDITORA ON LINE EDITORA 
149. POP UP - DINOSSAUROS, 1 VOLUME, EDITORA PAE 
150. ALADDIN HQ , 1 VOLUME, EDITORA PIXEL 
151. O REI LEAO HQ, 1 VOLUME, EDITORA PIXEL 
152. TOY STORY 4 HQ, 1 VOLUME, EDITORA PIXEL 
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153. A PRINCESA DESEJOSA, 1 VOLUME, EDITORA PROJETO 
154. E UM RINOCERONTE DOBRADO, 1 VOLUME, EDITORA PROJETO 
155. ESQUISITA COMO EU, 1 VOLUME, EDITORA PROJETO 
156. LOBO DE ESTIMACAO, 1 VOLUME, EDITORA PROJETO 
157. O BOTO DO ARROTO, 1 VOLUME, EDITORA PROJETO 
158. O MENINO QUE QUASE MORREU AFOGADO NO LIXO, 1 VOLUME, EDITORA QUINTETO EDITORIA 
159. A BEXIGA DE BORRACHA, 1 VOLUME, EDITORA RIDEEL 
160. CANHOTOS, 1 VOLUME, EDITORA RIDEEL 
161. AS BOAS ACOES DO SEU SIMOES, 1 VOLUME, EDITORA ROVELLE 
162. FAMALIA - UMA HISTORIA ARREPIANTE, 1 VOLUME, EDITORA ROVELLE 
163. JOSELITO E SEU ESPORTE FAVORITO, 1 VOLUME, EDITORA ROVELLE 
164. MUDANCAS NO GALINHEIRO MUDAM AS COISAS POR INTEIRO, 1 VOLUME, EDITORA ROVELLE 
165. MULA SEM CABECA, 1 VOLUME, EDITORA ROVELLE 
166. O MELHOR LIVRO DO MUNDO, 1 VOLUME, EDITORA ROVELLE 
167. A ILHA DO VOVO, 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
168. A PRIMEIRA CARTA , 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
169. COLECAO BATUTINHA- SEVERINO FAZ CHOVER, 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
170. DOROTEIA A CENTOPEIA, 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
171. NA COLINA, 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
172. VIAJANDO PELO MUNDO - VAMOS ENCONTRAR MIMI, 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
173. LEONARDINHO, 1 VOLUME, EDITORA SARAIVA 
174. A FLAUTA MAGICA HQ, 1 VOLUME, EDITORA SCIPIONE 
175. A VOZ DO SILENCIO, 1 VOLUME, EDITORA SCIPIONE 
176. AIDA HQ, 1 VOLUME, EDITORA SCIPIONE 
177. APRENDENDO A AMAR E A CURAR, 1 VOLUME, EDITORA SCIPIONE 
178. O FANTASMA DA TORRE, 1 VOLUME, EDITORA SCIPIONE 
179. PROCURA-SE UM PLANETA SUSTENTAVEL, 1 VOLUME, EDITORA SCIPIONE 
180. CONTOS CLASSICOS - A BELA ADORMECIDA (QUADRINHOS), 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
181. CONTOS CLASSICOS - A BELA E A FERA (QUADRINHOS), 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
182. CONTOS CLASSICOS - BRANCA DE NEVE (QUADRINHOS), 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
183. CONTOS CLASSICOS - CHAPEUZINHO VERMELHO (QUADRINHOS), 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
184. CONTOS CLASSICOS - CINDERELA (QUADRINHOS), 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
185. CONTOS CLASSICOS - JOAO E O PE DE FEIJAO (QUADRINHOS) , 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
186. CONTOS CLASSICOS - O GATO DE BOTAS (QUADRINHOS), 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
187. CONTOS CLASSICOS - OS TRES PORQUINHOS E O LOBO MAU (QUADRINHOS), 1 VOLUME, 
EDITORA SONAR 
188. CONTOS CLASSICOS - PINOQUIO (QUADRINHOS), 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
189. CONTOS CLASSICOS - RAPUNZEL EM QUADRINHOS, 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
190. HISTORIAS DE TRANSITO EM QUADRINHOS, 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
191. SATIRAS EM QUADRINHOS - A FERA QUE NAO TINHA BELA, 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
192. SATIRAS EM QUADRINHOS - A MENINA PINOQUIO, 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
193. SATIRAS EM QUADRINHOS - A PROPOSTA MALUCA DO PRINCIPE SAPO, 1 VOLUME, EDITORA 
SONAR 
194. SATIRAS EM QUADRINHOS - AS TRAVESSURAS DE UM OGRO DE TALENTO , 1 VOLUME, EDITORA 
SONAR 
195. SATIRAS EM QUADRINHOS - DESVENTURAS DE UM PATINHO BONITO, 1 VOLUME, EDITORA 
SONAR 
196. SATIRAS EM QUADRINHOS - FADA MALVADA BRUXA ENCANTADA , 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
197. SATIRAS EM QUADRINHOS - JOAO E MARIA E AS ARMADILHAS DA BRUXA 
198. COZINHEIRA, 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
199. SATIRAS EM QUADRINHOS - NINGUEM TEM MEDO DO LOBO MAU , 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
200. SATIRAS EM QUADRINHOS - O CHAPELEIRO LOUCO NO PAIS SEM MARAVILHAS, 1 VOLUME, 
EDITORA SONAR 
201. SATIRAS EM QUADRINHOS - O GALO DE BOTAS, 1 VOLUME, EDITORA SONAR 
202. A NUVEM QUE NAO QUERIA CHOVER, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
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203. A PESCARIA , 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
204. ALFABETO POETICO DOS NOMES, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
205. BALAIO DE GATO, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
206. BAMMM! A BANDA MAIS MONSTRUOSA DO MUNDO, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
207. COLECAO - HISTORIAS DE ASSOMBRAR, 5 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
208. COLECAO PE DE COELHO, 8 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
209. COLECAO REINACOES DA GAROTADA, 8 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
210. FELIZ ANIVERSARIO, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
211. GATO E RATO, 10 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
212. HISTORIAS DE ARREPIAR, 5 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
213. LIVROTERBO, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
214. NAO SE MATA NA MATA LEMBRANCAS DE RONDOM, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
215. O MENINO QUE VIROU ESCRITOR, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
216. O MOCO DO CORREIO E A MOCA DA CASA DE TIJOLINHO, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
217. PALMAS PARA JOAO CRISTIANO - PARA HANS CHRISTIAN ANDERSEN, 1 VOLUME, EDITORA 
TRIBOS 
218. QUE BRINCADEIRA, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
219. SEM PE NEM CABECA , 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
220. SERIE BICHO FALANTE , 12 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
221. SERIE CORRE CUTIA, 9 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
222. COLECAO MEU LIVRO BILINGUE, 4 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
223. O COELHO DE PELUCIA, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
224. QUEBRA CABECA: TIRANOSSAURO, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
225. QUEBRA CABECA: TRICERATOPE, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
226. UMA VIAGEM ATRAPALHADA, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
227. DIARIO DE UM BANANA - BOX C/ 10 VOLUME, EDITORA VERGARA & RIBAS EDITORAS SA 
228. DISNEY PRINCESA - BELA EM UMA AVENTURA DE INVERNO, 1 VOLUME, EDITORA VERGARA & 
RIBAS EDITORAS SA 
229. FROZEN - UM BONECO DE NEVE INCRIVEL, 1 VOLUME, EDITORA VERGARA & RIBAS EDITORAS S 
230. FROZEN - UMA IRMA ASSIM COMO EU, 1 VOLUME, EDITORA VERGARA & RIBAS EDITORAS SA 
231. MIGUEL E A GRANDE HARMONIA, 1 VOLUME, EDITORA VERGARA & RIBAS EDITORAS SA 
232. MOANA E O OCEANO, 1 VOLUME, EDITORA VERGARA & RIBAS EDITORAS SA 
233. O BOM DINOSSAURO UMA JORNADA DE AMIZADE, 1 VOLUME, EDITORA VERGARA & RIBAS 
EDITORAS SA 
234. PROCURANDO DORY - CONTINUE A NADAR, 1 VOLUME, EDITORA VERGARA &RIBAS EDITORAS SA 
235. A BORDO DO NAVIO PIRATA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
236. A GRANDE IDEIA DA GIRAFINHA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
237. A VAQUINHA MU MU, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
238. ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
239. AU AU COMO FALAR "CACHORRES", 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
240. COLECAO AS AVENTURAS DO URSO FLORENCIO, 4 VOLUME, EDITORA VIZU 
241. COLECAO RODAS FANTASTICAS, 4 VOLUME, EDITORA VIZU 
242. EXPLORANDO O REINO ANIMAL - POR DENTRO DA ARVORE, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
243. EXPLORANDO O REINO ANIMAL - POR DENTRO DA COLMEIA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
244. EXPLORANDO O REINO ANIMAL- POR DENTRO DO FORMIGUEIRO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
245. MUU COMO FALAR "VAQUES", 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
246. NICO E OS MACACOS, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
247. O CASTELO DOS CAVALEIROS, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
248. O MAGICO DE OZ, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
249. O MISTERIO DA MUMIA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
250. O PEQUENO PANDA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
251. O TESOURO DO PIRATA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
252. O VALE DOS DINOSSAUROS, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
253. OS SEGREDOS DA FLORESTA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
254. OS SEGREDOS DO OCEANO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
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255. PEDRINHO E A SOMBRA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
256. PINOQUIO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
257. QUE PUM FOI ESSE, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
258. RODOLFO O URSO CONFEITEIRO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 

 
Kit de Biblioteca nº 2 – Educação Infantil – 0 aos 05 anos – 252 Títulos/Editoras 

1. A LAGARTA E A BORBOLETA, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
2. ABELHAS E FERROADAS, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
3. O CRICRI DO GRILO VERDE SALTITANTE, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
4. O QUINTAL DA JOANINHA, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
5. PISCA PISCA NO CEU, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
6. UM PEQUENO GRANDE MUNDO, 1 VOLUME, EDITORA AGAQUE 
7. DIVERSAO NA FAZENDA COM CACHORRINHO !, 1 VOLUME, EDITORA BLU EDITORA 
8. DIVERSAO NA FAZENDA COM PINTINHO !, 1 VOLUME, EDITORA BLU EDITORA 
9. DIVERSAO NA FAZENDA COM PORQUINHO !, 1 VOLUME, EDITORA BLU EDITORA 
10. DIVERSAO NA FAZENDA COM VAQUINHA !, 1 VOLUME, EDITORA BLU EDITORA 
11. FORMAS DIVERTIDAS CIRCULO, 1 VOLUME, EDITORA BLU EDITORA 
12. FORMAS DIVERTIDAS ESTRELA, 1 VOLUME, EDITORA BLU EDITORA 
13. FORMAS DIVERTIDAS QUADRADO, 1 VOLUME, EDITORA BLU EDITORA 
14. FORMAS DIVERTIDAS TRIANGULO, 1 VOLUME, EDITORA BLU EDITORA 
15. GRANDES AMIGOS LILI A OVELHINHA, 1 VOLUME, EDITORA BLU EDITORA 
16. GRANDES AMIGOS LOLA A VAQUINHA, 1 VOLUME, EDITORA BLU EDITORA 
17. GRANDES AMIGOS PEPI O PORQUINHO !, 1 VOLUME, EDITORA BLU EDITORA 
18. QUATRO ESTACOES (E.V.A.) , 1 VOLUME, EDITORA CEDIC 
19. AMIGOS DA LAGOA, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
20. AMIGOS DO BOSQUE, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
21. AMIGOS DO JARDIM, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
22. APRENDENDO E BRINCANDO - PINGUIM, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
23. EU AMO VOCE COELHINHO, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
24. EU AMO VOCE CORUJINHA, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
25. EU AMO VOCE RATINHA, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
26. EU AMO VOCE URSINHO, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
27. MEU AMIGO PINGUIM, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
28. MEU LIVRO FOFO DE ATIVIDADES, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
29. OLA BEBE - BZZZ BZZZ, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
30. OLA BEBE - LISTRAS E MANCHAS, 1 VOLUME, EDITORA CIRANDA CULTURAL 
31. ESCONDE ESCONDE NA ESCOLA, 1 VOLUME, EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS 
32. VAMOS DESCOBRIR AS FORMAS, 1 VOLUME, EDITORA CULTURAMA 
33. AS FAMILIAS DO MUNDINHO, 1 VOLUME, EDITORA DCL 
34. O MUNDINHO - NOVA EDICAO, 1 VOLUME, EDITORA DCL 
35. O MUNDINHO E OS BICHINHOS DE JARDIM , 1 VOLUME, EDITORA DCL 
36. OS ANIMAIS DO MUNDINHO , 1 VOLUME, EDITORA DCL 
37. UM MUNDINHO DE PAZ , 1 VOLUME, EDITORA DCL 
38. UM MUNDINHO SEM BULLYING, 1 VOLUME, EDITORA DCL 
39. A CARRUAGEM DA CINDERELA, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
40. A ESTRADA DE TIJOLOS AMARELOS, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
41. A SONECA PERFEITA, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
42. AS CASAS DOS TRES PORQUINHOS, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
43. AS INCRIVEIS IDEIAS DO SENHOR RAPOSO, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
44. AS SETE CAMAS DO RATINHO, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
45. AU AU MIAU, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
46. BOA NOITE FLORESTA , 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
47. BOA NOITE OCEANO, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
48. DANIELA PIRATA, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
49. EU QUERO UM DINOSSAURO, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
50. HORA DO LANCHE , 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
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51. LIVRO QUEBRA - CABECA OS DINOSSAUROS, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
52. LIVRO QUEBRA - CABECA LA NA FAZENDA, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
53. LIVRO QUEBRA - CABECA OS TRES PORQUINHOS, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
54. LIVRO QUEBRA - CABECA UNI O UNICORNIO, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
55. LIVRO UMA DOCE TRAVESSURA, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
56. NAO FUI EU!, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
57. O DIA EM QUE VOCE CHEGOU, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
58. O GALO TITO, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
59. PELA ESTRADA AFORA, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
60. PUXE E DESCUBRA MIAU MIAU, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
61. PUXE E DESCUBRA NHAC NHAC, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
62. PUXE E DESCUBRA RA TIM BUM, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
63. PUXE E DESCUBRA SPLISH SPLASH, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
64. QUE BARULHO E ESSE, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
65. VAMOS BRINCAR DE ESCONDE-ESCONDE, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
66. VAMOS PASSEAR NO BOSQUE, 1 VOLUME, EDITORA EUREKA 
67. LIVRO PORTA - PEQUENOS PASSOS, 3 VOLUME, EDITORA GIRASSOL 
68. TOQUE E APRENDA AMIGUINHOS DA FAZENDA, 1 VOLUME, EDITORA GIRASSOL 
69. O JABUTI NA ROCA, 1 VOLUME, EDITORA GLOBAL 
70. MEU PRIMEIRO MALUQUINHO EM QUADRINHOS, 1 VOLUME, EDITORA GLOBO 
71. A CORUJA ESPERTA, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
72. DESCUBRA E APRENDA - NUMEROS, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
73. DESCUBRA E APRENDA - PRIMEIRAS PALAVRAS, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
74. DOCES FILHOTES DE PANO - ELEFANTE, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
75. LIVRINHO SANFONA - LEAOZINHO, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
76. MEU DOCE LIVRO - SANFONADO, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
77. MEU FANTOCHE DE PANO: LEAO, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
78. MEU FANTOCHE DE PANO: TIGRE, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
79. NANINHA A CORUJA FESTEIRA, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
80. NANINHA O MACACO COMILAO, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
81. NANINHA O URSINHO ESPORTISTA, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
82. NANINHA: O COELHINHO EXPLORADOR, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
83. O BEBE OLHA E DIZ - PRIMEIRAS PALAVRAS, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
84. O BEBE OLHA E DIZ - PRIMEIROS ANIMAIS , 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
85. PEQUENOS GIGANTES - MEU PRIMEIRO LIVRO DE BRINCAR, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
86. PEQUENOS TESOUROS - AMAR FAZ O MUNDO GIRAR, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
87. QUEM VOCE VE, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
88. VALORES E CARINHO - BOA NOITE PEQUENINO, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
89. VALORES E CARINHO - EU TE AMO, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
90. VALORES E CARINHO - LAR DOCE LAR, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
91. VALORES E CARINHO - SEMPRE MEU AMIGO, 1 VOLUME, EDITORA HAPPY BOOKS 
92. 1 2 3 OS NUMEROS EM INGLES, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
93. 1, 2, 3, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
94. A ALEGRIA DO GOLFINHO, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
95. A B C AS PRIMEIRAS PALAVRAS EM INGLES, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
96. A CAUDA DA BALEIA, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
97. ADIVINHE QUEM E ANIMAIS DA FAZENDA, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
98. APRENDENDO COM A RAPOSINHA, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
99. AS BRINCADEIRAS DA RATINHA, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
100. BOA NOITE, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
101. BRILHA BRILHA ESTRELINHA , 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
102. CADE MEU AMIGUINHO ?, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
103. CADE MINHA CASINHA ?, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
104. CADE MINHA MAMAE ?, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
105. CADE O MEU LANCHINHO ?, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
106. CIRCULO E QUADRADO E OUTRAS FORMAS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
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107. COLECAO CAROCHINHA, 4 VOLUME, EDITORA MANDALA 
108. COLOURS AS CORES EM INGLES, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
109. DENTRO FORA, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
110. DINOBLOCO, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
111. DURMA BEM URSINHO!, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
112. E ASSIM QUE SE JOGA TENIS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
113. E HORA DE LER: A ARVORE E A FAMILIA, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
114. E HORA DE LER: IC IC O SOLUCO DO PORQUINHO, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
115. E HORA DE LER: O BEBE URSO , 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
116. E HORA DE LER: O COELHO DE VELUDO, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
117. E HORA DE LER: O FLAUTISTA DE HAMELIN, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
118. E HORA DE LER: O ULTIMO UNICORNIO , 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
119. FORMAS E TAMANHOS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
120. GRANDE E PEQUENO E OUTROS OPOSTOS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
121. MEU LIVRO TRAVESSEIRO - O PINTINHO DIFERENTE, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
122. MEU LIVRO TRAVESSEIRO - PROCURANDO O PEQUENO CAVALO MARINHO, 1 VOLUME, EDITORA 
MANDALA 
123. MEU PRIMEIRO LIVRO DE NUMEROS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
124. MEU PRIMEIRO LIVRO DE PALAVRAS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
125. MINHAS HISTORIAS MAGICAS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
126. MINHAS LINDAS HISTORIAS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
127. NAVEGANDO PELOS MARES, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
128. O QUE E ISSO GATINHO ?, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
129. O QUE SERA - OS PINGOS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
130. O RABINHO DO LEAO, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
131. O SITIO DOS PINGOS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
132. ONDE VIVEM OS ANIMAIS ?, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
133. OS ANIMAIS DA FAZENDINHA , 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
134. PASSEANDO PELA CIDADE, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
135. QUE SOM OS BICHOS FAZEM ?, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
136. QUEM E O FILHOTINHO ?, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
137. QUEM ESTA AI ? ANIMAIS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
138. QUEM ESTA AI ? DINOSSAUROS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
139. SHAPES AS FORMAS EM INGLES, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
140. UM E DOIS E OUTROS NUMEROS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
141. VERMELHO E AZUL E OUTRAS CORES, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
142. VOANDO PELOS CEUS, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
143. VRUM VRUM, 1 VOLUME, EDITORA MANDALA 
144. PALAVRA CANTADA - BOA NOITE , 1 VOLUME, EDITORA MELBOOKS 
145. PALAVRA CANTADA - RATO, 1 VOLUME, EDITORA MELBOOKS 
146. COLECAO ATTILIO, 8 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
147. SERIE BEBE MALUQUINHO C/ 8 VOLUMES, EDITORA MELHORAMENTOS 
148. SERIE BICHIM, 12 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
149. SERIE LER E BRINCAR, 12 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
150. TARSILINHA E AS CORES, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
151. TARSILINHA E AS FORMAS, 1 VOLUME, EDITORA MELHORAMENTOS 
152. APRENDENDO VALORES: COMO E BOM DIZER A VERDADE, 1 VOLUME, EDITORA ON LINE EDITORA 
153. APRENDENDO VALORES: ESPALHANDO GENTILEZA (JA SEI COMO SER EDUCADO), 1 VOLUME, 
EDITORA ON LINE EDITORA 
154. APRENDENDO VALORES: EU APRENDI A COMPARTILHAR, 1 VOLUME, EDITORA ON LINE EDITORA 
155. PEPPA - O REINO ENCANTADO DA PEPPA LIVRO TEATRO, 1 VOLUME, EDITORA ON LINE EDITORA 
156. A HISTORIA DE PEPPA, 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
157. BRINCANDO COM PEPPA - ATIVIDADES, 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
158. PEPPA A MAIOR POCA DE LAMA DO MUNDO , 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
159. PEPPA E A FADA DOS DENTES , 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
160. PEPPA E A FESTA DO PIJAMA , 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
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161. PEPPA NA PISCINA , 1 VOLUME, EDITORA SALAMANDRA 
162. BIBI BRINCA COM MENINOS, 1 VOLUME, EDITORA SCIPIONE 
163. BIBI COME DE TUDO, 1 VOLUME, EDITORA SCIPIONE 
164. BIBI COMPARTILHA SUAS COISAS, 1 VOLUME, EDITORA SCIPIONE 
165. ADIVINHE QUEM NA FAZENDA, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
166. ADIVINHE QUEM NO ZOOLOGICO, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
167. AMIGOS DE PATAS - ANIMAIS DE ESTIMACAO AMIGAVEIS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
168. AMIGOS DE PATAS - DINOSSAUROS AMIGAVEIS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
169. AMIGOS DE PATAS - FAZENDA AMIGAVEL, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
170. AMIGOS DE PATAS - SELVA AMIGAVEL, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
171. ANIMAIZINHOS BIP BIP - MEU DIA, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
172. ANIMAIZINHOS BIP BIP - MEU MUNDO, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
173. ANIMAIZINHOS BIP BIP - MINHA FAMILIA, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
174. BOA NOITE RIKI - TRAVESSEIRO, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
175. CABECAS, CAUDAS E FOCINHOS - CORES A SELVA DO ELEFANTE JUMBO , 1 VOLUME, EDITORA 
TODO LIVRO 
176. CABECAS, CAUDAS E FOCINHOS - FORMAS OS AMIGOS DO GATO MALHADO, 1 VOLUME, EDITORA 
TODO LIVRO 
177. CABECAS, CAUDAS E FOCINHOS - MAMAES E FILHOTES A FAZENDA DA PORCA ROSADA, 1 
VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
178. CABECAS, CAUDAS E FOCINHOS - OPOSTOS A DINOSSAURA DEISE, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
179. CAUDAS FOFINHAS NA SELVA, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
180. CHAMEGO ABRACOS ABRACOS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
181. CHAMEGO BEIJOS BEIJOS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
182. COMO E BOM APRENDER - MEUS PRIMEIROS NUMEROS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
183. COMO E BOM APRENDER - MINHAS PRIMEIRAS PALAVRAS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
184. HAPPY BABY - NUMEROS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
185. HAPPY BABY - ANIMAIS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
186. HAPPY BABY - PRIMEIRAS PALAVRAS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
187. HAPPY BABY - VEICULOS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
188. LIVRO FANTOCHE - CACHINHOS DOURADOS E OS TRES URSOS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
189. LIVRO FANTOCHE - CHAPEUZINHO VERMELHO, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
190. LIVRO FANTOCHE - OS TRES PORQUINHOS, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
191. LIVRO FANTOCHE - PETEP PAN , 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
192. LIVRO LABIRINTO - ABELHINHA, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
193. LIVRO LABIRINTO - RAPOSINHA, 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
194. O POLVO OLIN , 1 VOLUME, EDITORA TODO LIVRO 
195. COLECAO PE DE COELHO, 8 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
196. GATO E RATO, 10 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
197. NA BEIRA DO RIO , 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
198. QUINTAL DOS PINGOS - E IGUAL E DIFERENTE , 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
199. QUINTAL DOS PINGOS - LA DENTRO LA FORA, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
200. QUINTAL DOS PINGOS - POUCO POUCO MUITO MUITO, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
201. QUINTAL DOS PINGOS - QUE ALTO QUE BAIXO, 1 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
202. SERIE BICHO FALANTE , 12 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
203. SERIE CORRE CUTIA, 9 VOLUME, EDITORA TRIBOS 
204. ANIMAZOO - PERSONAGENS (LIVRO DEDOCHE), 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
205. COLECAO SIGA A TRILHA, 4 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
206. HORA DE SONHAR: BOA NOITE URSINHO! - TRAVESSEIRO, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
207. HORA DE SONHAR: BRILHA BRILHA ESTRELINHA - TRAVESSEIRO, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS 
LETRAS 
208. MANI O ELEFANTE, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
209. MEU LIVRO FOFINHO - AS CORES, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
210. MEU LIVRO FOFINHO - O SOM DOS VEICULOS, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
211. MEU LIVRO FOFINHO - OS ANIMAIS E AS DIFERENCAS, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
212. MEU LIVRO FOFINHO - OS SONS DOS ANIMAIS, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
213. PAN O PANDA, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
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Kit de Biblioteca nº 2 – Educação Infantil – 0 aos 05 anos – 252 Títulos/Editoras 
214. POPO O HIPOPOTAMO, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
215. TA NA HORA DO BANHO CACA O CARNEIRO, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
216. TA NA HORA DO BANHO EDU O ELEFANTE, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
217. TA NA HORA DO BANHO HANNA A HAMSTER, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
218. TA NA HORA DO BANHO MAYA A UNICORNIO, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
219. TIRULI O TIGRE, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
220. VAMOS APRENDER LEPE E O TENIS, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
221. VAMOS APRENDER LOLI E O CARDACO, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
222. VAMOS APRENDER O CASACO DE TONI, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
223. VAMOS APRENDER O VESTIDO DE MISTY, 1 VOLUME, EDITORA VALE DAS LETRAS 
224. A BICHARADA DA FAZENDA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
225. A DONA ARANHA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
226. A TARTARUGUINHA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
227. AO RESGATE, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
228. APRENDENDO COM OS BICHINHOS - AS CORES DO COELHINHO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
229. APRENDENDO COM OS BICHINHOS - AS FORMAS DO GATINHO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
230. APRENDENDO COM OS BICHINHOS - OS NUMEROS DO URSINHO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
231. AU AU COMO FALAR "CACHORRES", 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
232. EXPLORANDO O REINO ANIMAL - POR DENTRO DA ARVORE, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
233. EXPLORANDO O REINO ANIMAL - POR DENTRO DA COLMEIA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
234. EXPLORANDO O REINO ANIMAL- POR DENTRO DO FORMIGUEIRO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
235. INCRIVEIS DINOSSAUROS, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
236. MEU LIVRO COLORIDO VERMELHO AMARELO AZUL, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
237. MEU LIVRO DOS NUMEROS 123, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
238. MEU LIVRO DOS OPOSTOS: GRANDE PEQUENO BAIXO ALTO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
239. MUU COMO FALAR "VAQUES", 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
240. O CAMINHAO CACAMBA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
241. O MUNDO ENCANTADO DOS UNICORNIOS, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
242. O SONINHO DO CACHORRINHO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
243. O SONINHO DO URSINHO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
244. OINC, BEE, MUU, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
245. QUE PUM FOI ESSE, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
246. RODAS FANTASTICAS CACAMBINHA, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
247. RODAS FANTASTICAS O JIPE PATRULHEIRO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
248. RODAS FANTASTICAS PASSEIO DE TREM, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
249. RODAS FANTASTICAS SUPER VELOZ, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
250. TODOS A BORDO DA ARCA DE NOE, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
251. TODOS A BORDO DO ONIBUS ESCOLAR, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
252. UM DIA COM O PATINHO, 1 VOLUME, EDITORA VIZU 
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ANEXO II 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º ___/2021 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° ___/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
 
 
PREÂMBULO 

 
Aos __ dias do mês de ________ de ____, na sede da Prefeitura Municipal de 
Virginópolis, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme 
deliberação da Ata do Pregão Eletônico Nº:___/____ do respectivo resultado 
homologado, publicado em __/__/____, que vai assinada pelo Prefeito do Município de 
Virginópolis e pelo representante legal do licitante classificado para Registro de Preços 
e relacionado abaixo, a qual será regida pelas regras e condições constantes do 
Processo Licitatório em epigrafe e nesta Ata de Registro de Preços. 
 
O MUNICÍPIO DE VIRGINÓPOLIS/MG, devidamente inscrito no CNPJ: 
18.307.512/0001-60, com sede na Rua Félix Gomes, nº 290- Centro – CEP: 39.730-000 
na cidade de Virginópolis – MG, neste ato representado pelo Prefeito 
________________, brasileiro, _______, ___________, portador da Carteira de 
Identidade ____________, CPF___________, residente e domiciliado nesta cidade de 
Virginópolis - MG, adiante denominado simplesmente COMPROMISSÁRIO e ÓRGÃO 
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS e de outro lado, a empresa adjudicatária 
nos itens abaixo doravante denominada simplesmente COMPROMISSÁRIA, com base 
no Processo Administrativo de Licitação Nº:___/2021, Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços Nº:___/2021, e de conformidade com Lei Federal nº. 10.520/02; Lei Federal 
n.º 8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e posteriores 
alterações, observadas as cláusulas e condições seguintes: 
 
1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste 
Município, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a 
seguir relacionado, objetivando para aquisição de kits de bibliotecas de livros literários 
para as escolas da rede municipal de educação de Virginópolis 
 
1.1. FORNECEDOR 
 
Empresa __________________, CNPJ nº. ____________, com sede à Rua 
__________________, CEP: ___________, telefone: (__) ________, fax: (__) 
_________, Email:_________________, representada por Sr(a). ______, _________ 
(nacionalidade e estado civil), residente e domiciliado(a) em ________, RG n. 
_________ SSP/__, CPF n. _____________________. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO 
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1.1 - Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independente de 
transcrição, o Pregão Eletrônico nº ___/2021, seus anexos, a proposta da 
CONTRATADA datada em _______ de ______________ de 20___, e todos os demais 
documentos referentes ao objeto contratual, que não contrariem o disposto neste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1 - Constitui o objeto do presente instrumento o registro de preço para futura 
Aquisição de kits de bibliotecas de livros literários para as escolas da rede 
municipal de educação de Virginópolis, conforme quantidades e especificações 
indicados na CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento e no Pregão Eletrônico nº. 
____/2021.  
 
2.2 - A prestação dos serviços/entrega de objeto, deve ocorrer em estrita conformidade 
com o Anexo DO OBJETO do edital e demais anexos que fazem parte integrante deste 
instrumento, independente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Toda e qualquer alteração nos fornecimentos dos objetos ora 
contratados somente poderá ser efetivada mediante prévia e expressa autorização por 
escrito do Município de Virginópolis. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO 
 
3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o 
fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor 
unitário abaixo discriminado, com validade pelo prazo de um ano 
 
3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou 
indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, 
materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, 
trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa 
execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por 
conta do recurso indicado na ordem de compra. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
 
5.1. Prazo de entrega do objeto licitado, contados a partir do primeiro dia útil 
subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: 15 dias consecutivos. 
 
5.2.A entrega ocorrerá na Rua: São José, 50 A – Centro - CEP: 39.730-000, no 
Município de Virginópolis/MG, mediante agendamento prévio junto ao Setor de 
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Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, informações através do telefone 
(33) 3416-1260. 
 
5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às 
custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
5.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto. 
 
5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem 
qualquer ônus adicional para o Município de Virginópolis, contados a partir do seu 
recebimento definitivo. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) 
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho 1993. 
 
§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será 
definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado 
dentro do prazo de validade da ata de registro de preços. 
 
§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será 
conhecido pelo Município de Virginópolis caso o mesmo seja devidamente 
fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente 
estabelecido. 
 
6.2 - Se a CONTRATADA deixar de fornecer os obejtos dentro das especificações 
estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do 
serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação 
das penalidades previstas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste 
instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a: 
 
7.1.1 - E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter 
durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, 
vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o CONTRATANTE, para 
realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos 
administrativos 
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7.1.2 - Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item DAS 
CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
7.1.3 - Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo de 15 (quinze) dias e no local 
informado pela administração, juntamente com a emissão da ordem de compra, 
mediante agendamento prévio junto ao CONTRATANTE. 
 
7.1.3.1 - Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também 
constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força 
de trabalho própria e as suas expensas. 
 
7.1.3.2 - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações do Pregão e da proposta. 
 
7.1.3.3 - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será 
conhecido pelo CONTRATANTE, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e 
entregue no Setor de Licitações, antes de expirar o prazo contratual inicialmente 
estabelecido. 
 
7.1.4 - Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, 
defeitos ou incorreções, resultantes da entrega. 
 
7.1.4.1 - Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles 
que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo 
rendimento, durabilidade e praticidade. 
 
7.1.5 - Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como 
tal a disponibilização, no local indicado pelo Município de Virginópolis, conforme 
quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos 
e outras incidências, se ocorrerem.  
 
7.1.6 - Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, os produtos que, no ato 
da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e 
em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento. Exceto, 
quando pela natureza do bem, origem do produto e logística de sua entrega, for 
impossível substituir no prazo de 24 (vinte quatro) horas, podendo o CONTRATANTE 
conceder prazo maior. 
 
7.1.7 - Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação. 
 
7.1.8 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-
la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, 
sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do 
fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à 
proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte. 
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7.1.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de 02 (dois) dias 
consecutivos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 
indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação 
das penalidades previstas neste instrumento. 
 
7.1.10 - Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos. 
 
7.1.11 - Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
7.1.12 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de 
seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento. 
 
7.1.13 - Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, 
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 
 
7.1.14 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 
 
7.1.15 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
 
7.1.15.1 - Efetuar a entrega do objeto e serviço completo em perfeitas condições, 
conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal; 
 
7.1.16 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990); 
 
7.1.17 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
 
7.1.18 - Comunicar à Contratante, 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; 
 
7.1.19 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
7.1.20 - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 
58 da Lei n° 8.666/93.  
 
8.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 66 da Lei n.º 
8.666/93, as especificadas no Edital. 
 
8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de 
registro de preço;  
 
8.4. Emitir a ordem de fornecimento à empresa vencedora, de acordo com as 
necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;  
 
8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
licitante vencedor;  
 
8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;  
 
8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no 
Contrato/ ata de registro de preço. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão 
fiscalizados pelo Município de Virginópolis, por intermédio da Secretária Edvania Maria 
Coelho Moreira - Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, 
que acompanhará a entrega do produto, de acordo com o determinado, controlando os 
prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à 
empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas. 
 
9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o 
Município de Virginópolis e terá as seguintes atribuições: 
 
9.2.1 Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências 
necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes. 
 
9.2.2 Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações 
estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, 
marca (se for o caso), etc.  
 
9.2.3 Assegurar à CONTRATADA acesso as suas dependências, por ocasião da 
entrega da mercadoria. 

 
9.2.4 Agir e decidir em nome do Município de Virginópolis inclusive, para rejeitar a(s) 
mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas. 
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9.2.5 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quanto à rejeição do(s) produto(s). 
 

9.2.6 Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita 
compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado. 

 
9.2.7 Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas. 

 
9.2.8 Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela CONTRATADA, 
de condições previstas neste instrumento. 

 
9.2.9 Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à CONTRATADA, no tocante 
ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento. 
9.2.10 Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à 
CONTRATADA. 
 
9.2.11 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento 
de multa(s), quando essa discordar do Município de Virginópolis. 

 
9.2.12 No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem 
restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de 
informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmos julgados 
necessários. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
 
10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até 
o 30º (trigésimo) dia, à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentação 
da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo 
recebimento do mesmo, juntamente com as comprovações de regularidade junto a 
Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, FGTS e Justiça do 
Trabalho. 
 
10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA 
diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos 
serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela 
CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
 
10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a 
aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Virginópolis e 
cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas. 
 
10.1.3 - Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota 
Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município 
de Virginópolis, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem 
como o número da Ordem de Compra. 
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10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até 
que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Virginópolis.  
 
10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, 
os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de 
responsabilidade da CONTRATADA.  
 
10.3 – O Município de Virginópolis poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço 
ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas 
uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a 
qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado: 
 
10.3.1. A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo 
órgão fiscalizador do Município de Virginópolis. 
 
10.3.2. Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará 
retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida. 
 
10.3.3. A CONTRATADA retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os 
mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Virginópolis. 
 
10.3.4. Débito da CONTRATADA para com o Município de Virginópolis quer 
proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos. 
 
10.3.5. Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as 
demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento. 
 
10.4 - Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual 
atraso no pagamento por culpa do Município de Virginópolis, fica convencionado que a 
taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida 
e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

 
Onde: 
 

EM = I x N x VP 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento; 
VP = Valor da Parcela a ser paga 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
I = Índice  de compensação financeira assim apurado: 
I = (TX/100)  ⇒ I = (6/100) ⇒ 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DO REAJUSTAMENTO 
 
11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1º de julho de 1994, não 
haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO 
 
12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de 
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, 
resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas 
seguintes sanções: 
 
13.1.1. Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o 
Município de Virginópolis, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da 
obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 
 
13.1.2. Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a 
Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda 
que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 
 
13.1.3. Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de 
execução imperfeita do objeto. 
 
13.1.4. Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se 
deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo 
determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 
 
13.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Virginópolis por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
13.1.6. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso “e”, quando ocorrido 
a seguinte situação: 
 
13.1.6.1. Quando fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para 
aquisição de bens ou mercadorias, prestação de serviços ou contrato dela decorrente: 
 
13.1.6.1.1. Entregando uma mercadoria por outra; 
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13.1.6.1.2. Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. 
 
13.1.6.2. Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração. 
 
13.1.6.3. Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao Município de 
Virginópolis, seja pela não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela 
execução imperfeita, ou ainda, por outras situações concretas que ensejarem a sanção. 
 
13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, 
podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo 
com a Lei nº 8.666/93 e a Lei 10.520/02; 
 
13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 
14.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
 
14.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços; 
 
14.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
14.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse 
público. 
 
Paragrafo Primeiro - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
 
Paragrafo Segundo - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de 
Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS 
OMISSOS 
 
15.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida 
pela Lei nº 10.520/02, de 28 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto 
Federal nº. 9.488 de 30 de agosto de 2018, Decreto Municipal nº. 38/2017 de 08 de 
agosto de 2017 (regulamenta o sistema registro de Preços), Decreto Municipal nº. 
49/2020, de 28 de agosto de 2020 (Dispõe sobre o regulamento, no âmbito Município de 
Virginópolis, a utilização da modalidade de licitação denominada “Pregão Eletrônico”, 
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para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, ainda, aplicando-lhe 
supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. 
 
15.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
16.1 - Fica eleito o foro da cidade de Virginópolis/MG, para dirimir as questões 
decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
 
16.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente 
instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus 
jurídicos efeitos. 
 
 

Prefeitura Municipal de Virginópolis/MG, ___ de ____________ de 2021. 
                          
 

 
CONTRATANTE 

PREFEITO 

_________________________________ 
CONTRATADO 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome ______________________________  Nome __________________________ 
 
CPF: ____________________________      CPF: ___________________________ 
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ANEXO III 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N.º ___/2021 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° ___/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 
 

MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO 
 

CONTRATO N° ___/2021 
 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Virginópolis/MG e, de outro lado, 
a empresa _______________ para fins de aquisição de Kits de Bibliotecas de Livros 
Literários para as Escolas da Rede Municipal de Educação de Virginópolis, nos termos do 
edital do pregão nº:___/____. 

 
O MUNICÍPIO DE VIRGINÓPOLIS/MG, devidamente inscrito no CNPJ: 
18.307.512/0001-60, com sede na Rua Félix Gomes, nº 290- Centro – CEP: 39.730-000 
na cidade de Virginópolis – MG, neste ato representado pelo Prefeito 
________________, brasileiro, _______, ___________, portador da Carteira de 
Identidade ____________, CPF___________, residente e domiciliado nesta cidade de 
Virginópolis - MG, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro 
lado, a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
__________________, localizada na(o) _________________________________, neste 
ato representada pelo seu ________________, Sr. ___________________, portador da 
Carteira de Identidade nº __________________, expedida pela SSP/__, CPF nº 
______________, doravante denominada CONTRATADA, e de acordo com o 
constante no Processo Administrativo de Licitação Nº:___/____, referente ao Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços Nº:___/____, resolvem celebrar o presente Contrato, 
para aquisição de Kits de Bibliotecas de Livros Literários para as Escolas da Rede 
Municipal de Educação de Virginópolis em conformidade com o disposto na Lei nº 
10.520/2002, na Lei 8.666/1993, no Decreto Municipal que regulamenta o Pregão 
Eletrônico no âmbito municipal, nas demais legislações pertinentes, em suas alterações 
posteriores, ou em outros dispositivos legais que vierem a substituí-los, que as partes se 
sujeitam a cumprir, mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
 
1.1 Constituiu objeto desse contrato aquisição de Kits de Bibliotecas de Livros Literários 
para as Escolas da Rede Municipal de Educação de Virginópolis.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para 
todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do 
Instrumento Convocatório do nº. ___/2021, Pregão Eletrônico nº ___ /2021 bem como a 
proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o Processo Licitatório, 
independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
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2.1 - O valor estimado deste contrato é de R$ __________________, correspondente à 
proposta ofertada pela CONTRATADA. 
 
2.2 - O CONTRATANTE poderá acrescer ou suprimir os quantitativos, respeitando os 
limites legais. 
 
2.3 - Serão incorporados ao contrato, mediante Termo Aditivo todas e quaisquer 
modificações, que venham ser necessárias durante sua vigência decorrente de 
alterações unilaterais do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
3.1 - O presente instrumento terá vigência até __________________, contados a partir 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
 
4.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 
30º (trigésimo) dia, à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentação da 
Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento 
do mesmo, juntamente com as comprovações de regularidade junto a Fazenda 
Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho. 
 
4.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA 
diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos 
serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela 
CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
 
4.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a 
aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Virginópolis e 
cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas. 
 
4.1.3 - Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota 
Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município 
de Virginópolis, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem 
como o número da Ordem de Compra. 
 
4.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até 
que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Virginópolis. 
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4.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os 
valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de 
responsabilidade da CONTRATADA.  
 
4.3 – O Município de Virginópolis poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou 
suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas 
uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a 
qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado: 
 
4.3.1. A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão 
fiscalizador do Município de Virginópolis. 
 
4.3.2. Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará 
retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida. 
 
4.3.3. A CONTRATADA retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os 
mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Virginópolis. 
 
4.3.4. Débito da CONTRATADA para com o Município de Virginópolis quer proveniente 
da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos. 
 
4.3.5. Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as 
demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento. 
 
4.4 - Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso 
no pagamento por culpa do Município de Virginópolis, fica convencionado que a taxa de 
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

 
Onde: 
 

EM = I x N x VP 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento; 
VP = Valor da Parcela a ser paga 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
I = Índice  de compensação financeira assim apurado: 
I = (TX/100)  ⇒ I = (6/100) ⇒ 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO 
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
5.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
 
5.1.1 - Após os primeiros 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados, em 
conformidade com a legislação vigente, com a aplicação da variação do Índice de 
compensação financeira. 
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5.2 - Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos 
aumentos de custo que não possam, por vedação legal, serem refletidos através de 
reajuste ou revisão de preços básicos, as partes, de comum acordo, com base no artigo 
65, II, “d”, da Lei Federal n° 8.666/93, buscarão uma solução para a questão. 
  
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos Processos Licitatórios 
para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 
informada no ato compra. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 - Fica a contratada obrigada a cumprir a todas as obrigações assumidas na ata de 
sistema de registro de preços.   
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 
58 da Lei n° 8.666/93.  
 
8.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 66 da Lei n.º 
8.666/93, as especificadas no Edital. 
 
8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato.  
 
8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as 
necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;  
 
8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
licitante vencedor;  
 
8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;  
8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no 
Contrato/ ata de registro de preço. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1. - O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos 
Art. 77 a 79 da Lei 8.666/93 e suas sucessivas alterações posteriores, sem direito a 
qualquer indenização. 
 
9.2 - Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à 
contratada, esta entregará a documentação correspondente aos serviços executados 
que, se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os 
débitos existentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 
10.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, 
resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas 
seguintes sanções: 
 
10.1.1. Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o 
Município de Virginópolis, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da 
obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 
 
10.1.2. Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a 
Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda 
que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 
 
10.1.3. Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de 
execução imperfeita do objeto. 
 
10.1.4. Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se 
deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo 
determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 
 
10.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Virginópolis, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
10.1.6. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no item “22.1.5”, quando 
ocorrido a seguinte situação: 
 
10.1.6.1.  Quando fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para 
aquisição de bens ou mercadorias, prestação de serviços ou contrato dela decorrente: 
 
10.1.6.1.1.  Entregando uma mercadoria por outra; 
 
10.1.6.1.2. Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. 
 
10.1.6.2.  Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração. 
 
10.1.6.3.  Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao Município de 
Virginópolis, seja pela não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela 
execução imperfeita, ou ainda, por outras situações concretas que ensejarem a sanção. 
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10.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, 
podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo 
com a Lei nº 8.666/93 e a Lei 10.520/02; 
 
10.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
10.4 - Extensão das Penalidades 
 
10.4.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com o 
CONTRATANTE poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e 
civis, aqueles que: 
 
10.4.1.1 - Retardarem a execução do pregão; 
 
10.4.1.2 – Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
e; 
 
10.4.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO 
 
11.1 - A contratada não poderá ceder ou transferir o contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
12.1 - O presente contrato é regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto 
Municipal nº. 49/2020, de 28 de agosto de 2020 e na Lei n.º 8.666/93 e suas sucessivas 
alterações posteriores, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Edital do 
Pregão Eletrônico nº ___/2021, Processo Administrativo de Licitação nº ___/2021. 
 
12.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas sucessivas alterações posteriores, recorrendo-se à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
13.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 
Virginópolis/Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, para que 
surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das 
partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
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Prefeitura Municipal de Virginópolis/MG, ___ de ____________ de 2021. 
                          
 

 
 

CONTRATANTE 
PREFEITO 

 
_________________________________ 

CONTRATADO 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome ______________________________  Nome __________________________ 
 
CPF: ____________________________      CPF: ___________________________ 
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ANEXO IV 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 

A proposta estará disponível via sistema eletrônico, e deverá ser inserida no sistema 
licitar digital, através do link: www.licitardigital.com.br. (modelo da proposta no sistema) 
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