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INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Rua Cris ança Teixeira Guimarães, 80, - Bairro Cinco, Contagem/MG, CEP 32010-130 

 

Contrato 027/2020

Processo nº 2330.01.0001728/2020-45

  

TERMO DE CONTRATO

Contrato no SGI: 027/2020 
Contrato no Portal de Compras: 009267419 
Processo de compras nº: 2331032/000088/2020 
Interessado: Serviço de Controle Metrológico de Cronotacógrafo, Volumetria e Arqueação - SCVA

 

CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE
SI CELEBRAM  O INSTITUTO DE
METROLOGIA E QUALIDADE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS -
IPEM/MG E A EMPRESA
METALÚRGICA RIBEIRO LTDA , NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                   

O INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG, com sede à rua
Cris França Teixeira Guimarães, nº 80, CINCO, Contagem-MG, CEP 32.010-130, endereço de correio
eletrônico: gabinete@ipem.mg.gov.br, inscrito no CNPJ sob o nº 17.322.264/0001-64, na condição
de CONTRATANTE, e doravante denominada IPEM, representado pela Diretora Geral, Melissa Barcellos

brasileira, portadora da Carteira de Iden nº 90.614.433.55, expedida pela SSP/RS e do
CPF nº 772.056.340-91, designada pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, conforme ato
publicado no Diário do Ex o, em 21 de Julho de 2020 e a empresa METALÚRGICA RIBEIRO
LTDA, endereço de correio eletrônico: metalurgica@mcaster.com.br; inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número 04.786.993/0001-20, com sede na Rua José Pinto Soares, 77 -
Centro, Guarará/MG CEP: 36.606-000, neste ato representada pelo Sr. Roosevelt Ribeiro de
Castro, inscrito no CPF nº 157.431.446-72, RG: 262491 SSP/MG, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão nº 2331032 00088/2020, que será regido pela Lei
Federal nº 10.520/2002, Decreto estadual nº 48.012/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993,
com suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas
aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
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1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de sistema de medidores
volumétricos de alta vazão �po paletas com filtro de purga e válvula de entrega e acessórios, para
atender demanda do Serviço de Controle Metrológico de Cronotacógrafo, Volumetria e Arqueação
- SCVA, conforme especificações e quan�ta�vos estabelecidos no Edital do Pregão nº
88/2020 iden�ficado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM Código
SIAD DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE

FORNECIMENTO QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
ANUAL (R$)

1 001717545 MEDIDOR
VOLUMÉTRICO - vazão:
de alta vazão; �po:
paletas com filtro de
purga e válvula de
entrega; sistema de
medidor volumétrico de
alta vazão �po paletas
com filtro d e purga e
válvula de entrega. 
Especificação: 1. um
medidor volumétrico
horizontal do �po
deslocamento posi�vo
com diâmetro nominal
de 75  mm (3"), u�lizado
na medição de água com
resíduos de álcool e
deriva dos de petróleo;
2. o medidor devera ter
exa�dão menor ou igual
a +/-  0,2 %; 3.
capacidade de vazão
máxima maior que 1200
l/min e repe��vidade de
+/- 0,01%; 4. a
graduação devera ser
em litros e registradora
 deve possuir 05 (cinco)
dígitos retornáveis a 0
(zero); 5. o medidor
deve possuir um pré
determinador de volume
mecânico com botão de
parada de emergência;
6. o medidor devera ser
instalado com um filtro
purga dor 3"
(polegadas), sendo que
esse tenha banho
químico e pintura
interna com epóxi ou
material similar, para a

Unidade 03 R$74.445,00 R$223.335,00
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proteção contra
oxidação; 7.  válvula de
autorização elétrica de
duplo estagio equipada
com conjuntos de
acionamento e bobinas
solenoides para o
controle dos
carregamentos; 8. caixa
micro "switch" para
controle da válvula
elétrica e bombas.

2 001787330

Cesto filtrante - matéria-
prima: aço inox 304;
compa�bilidade: com
filtro purgador 75mm
(3") de debito max.
80m3/h;

Unidade 03 R$2.200,00 R$6.600,00

3 001786989 Filtro purgador para
medidor volumétrico -
dimensão: 3 polegadas;
matéria-prima: aço
carbono; aplicação:
eliminação de ar
acumulado tubulação
medidor vazão;

1. filtro purgador 3"
(polegadas) de aço
carbono completo
compa�vel com medidor
volumétrico horizontal
do �po deslocamento
posi�vo com diâmetro
nominal de 75 mm (3"),
cons�tuído por cilindro
ver�cal acoplado com
cabeça de purga e cesto
filtrante de aço inox 304,
sendo que esse tenha
banho químico e pintura
interna com epóxi ou
material similar, para a
proteção contra
oxidação; 
2. corpo, tubulação em
aço carbono, flanges em
aço carbono norma ANSI
B16.5 
3. cesto filtrante em aço
inox 304; 
4. debito máximo:
80m3/h 

Unidade 01 R$15.000,00 R$15.000,00
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5. pressão  máxima de
funcionamento:
10kgf/cm2

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. Este contrato tem vigência por 12 meses, a par�r da publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$244.935,00 (duzentos e quarenta e
quatro mil, novecentos e trinta e cinco  reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta
das dotações orçamentárias, e daquelas que vierem a subs�tuí-las:

2331 23 125 063 4127 0001 449052.10 0 73 1 

2331 23 125 063 4127 0001 339030.24 0 73 1 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital
e no Termo de Referência. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses, contados da
apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/2013 e
nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade.

6.1.1. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
CONTRATADA, observando-se o prazo prescricional de 5 anos.

 

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
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8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante
especialmente designado pela CONTRATANTE no Termo de Designação de Gestor e Fiscal, na forma
estabelecida pelo Termo de Referência.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO MODO DE FORNECIMENTO

9.1. O modo de fornecimento dos bens a serem entregues pela CONTRATADA
é aquele previsto no Termo de Referência e no Edital. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência e no Edital. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados observem o mais alto
padrão de é�ca durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta polí�ca,
define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prá�ca corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação
de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público no processo de
licitação ou execução do contrato;

11.2.2. “prá�ca fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um
processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do CONTRATANTE;

11.2.3. “prá�ca conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes
(antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do CONTRATANTE,
des�nado a estabelecer os preços das propostas a níveis ar�ficiais não compe��vos e privar o
CONTRATANTE dos bene�cios da compe�ção livre e aberta;

11.2.4. “prá�ca coerci�va” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou
indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a par�cipação delas no
processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prá�ca obstru�va” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais
para inves�gação ou oferecer informações falsas aos inves�gadores com o obje�vo de
impedir uma inves�gação do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle sobre
alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar,
assediar ou in�midar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de
informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a inves�gação; ou

11.2.5.2. agir intencionalmente com o obje�vo de impedir o exercício do direito do
CONTRATANTE ou outro órgão de Controle de inves�gar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na
legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em prá�cas
corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coerci�vas durante o procedimento licitatório.

11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no
Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada à Controladoria Geral
do Estado - CGE para denúncia à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Jus�ça,
para adoção das medidas cabíveis. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e
no Termo de Referência. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicáveis.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indica�vo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na contratação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
con�nuidade do contrato.

13.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de
propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

13.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar,
mo�vadamente, providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º 8.666/93,
desde que devidamente mo�vado e autorizado pela autoridade competente.

14.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes CONTRATANTES poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
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16.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no Diário Oficial Eletrônico de
Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir
quaisquer dúvidas ou li�gios decorrentes deste Contrato, conforme art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93. 
 

E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado eletronicamente.

 

 

 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG
Melissa Barcellos Mar�nelle

Diretora Geral
 

CONTRATADA: METALÚRGICA RIBEIRO LTDA
Roosevelt Ribeiro de Castro

Representante legal

Documento assinado eletronicamente por Roosevelt Ribeiro de Castro, Usuário Externo, em
12/01/2021, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Melissa Barcellos Mar�nelle, Diretor(a) Geral, em
13/01/2021, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 23607216
e o código CRC 99D8EC64.

Referência: Processo nº 2330.01.0001728/2020-45 SEI nº 23607216

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

