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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº.025/2022– REGISTRO DE PREÇOS  

Data: 29/11/2022 
 

I – PREÂMBULO 
1. A Prefeitura de Estrela do Sul, Estado de Minas Gerais, torna pública aos interessados, que promoverá a 
presente licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,   
que será processado e julgado nos termos da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 5.653/05, e Decreto 
Municipal n.º 5.908/06,  aplicando-se subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, 
Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014 e ainda a Lei nº 
8078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
2. A Pregoeira Sra. Regiane Patrícia da Silva Azevedo com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 
pela Portaria nº. 04, de 03 de janeiro de 2022. 
 
3. Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, de Credenciamento e a 
Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, definidos neste Edital e seus Anexos, 
deverão ser entregues ao Setor de Licitações no local, data e horário seguintes:  
DATA: 29/11/2022 
HORÁRIO: às 09:00 (nove horas) 
LOCAL: Rua Alfredo Tormin nº. 32, Centro,, CEP 38525-000, Estrela do Sul-Minas Gerais. 
 
4. A PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL não se responsabiliza por envelope que não for 
entregue no endereço supracitado. 
 
5. Os licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso de Recebimento) deverão 
remetê-lo ao endereço supracitado, aos cuidados da Pregoeira Sra. Regiane Patrícia da Silva Azevedo. 
 
6. Em hipótese alguma serão recebidos envelopes após as 09:10hs (nove horas e dez minutos) do dia 
29/11/2022. 
 
7. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data aprazada, todas as datas constantes deste instrumento convocatório serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente da PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL. 
 
8. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte.  
 
9. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, lavradas 
em ata, ou ainda, por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento. O resultado final do 
certame também será divulgado no site www.estreladosul.mg.gov.br no campo “Licitações”. 
 
10. Quaisquer dúvidas sobre o presente edital que forem objeto de consulta deverão ser encaminhadas ao  
Pregoeiro via e-mail: licitaestreladosul@yahoo.com.br até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, conforme art. 12, caput, Decreto Municipal 5653/05. O Pregoeiro responderá 
o pedido de esclarecimento formulado, no prazo de 03 (três) dias úteis, divulgando mediante  publicação 
de nota na página web da PREFEITURA, no endereço www.estreladosul.mg.gov.br, no campo 
“Licitações”, ficando as licitantes obrigadas a acessá-la para a obtenção das informações prestadas pelo 
Pregoeiro.   
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II – DO OBJETO 
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE PNEUS, 
BICOS, CÂMARAS DE AR E MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL, conforme 
a relação de compras do Anexo I do Edital, conforme descrições, especificações, quantidades e condições 
constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, deste Edital. 
§ 1º As quantidades constantes no Anexo I são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à 
aquisição total. 
 

III – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme art. 12 §1º do 
Decreto Municipal nº 5.653/05. 
2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, a alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 
 

IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar deste Pregão qualquer licitante que detenha atividade compatível e pertinente com o 
objeto desta licitação e comprove possuir os requisitos de habilitação exigidos neste edital. 
 

1 - Poderá participar da presente licitação qualquer empresa que satisfaça as condições estabelecidas neste 
edital; 

2 - não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio; 

3 - Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação: 

3.1 - empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da 
Prefeitura, membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação, bem como Pregoeiro(a) 
ou membro da Equipe de Apoio; 

3.2 - Empresas que estejam em regime de Falência ou Concordata, ou que incidam em proibição legal de 
contratar com a Administração Pública em geral; 

3.3 - empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 

4 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação; 

5 - Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo preposto da licitante, de seu 
documento de identidade com foto e instrumento público de procuração ou instrumento particular, com 
firma reconhecida, ou cópia autenticada do documento com foto do outorgante, mais o Ato Constitutivo 
da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor. Em sendo proprietário ou sócio da empresa, 
deverá apresentar documento de identidade com foto e cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato 
Social ou Estatuto Social); 

5.1 - a não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não desclassificará ou 
inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de constar em ata, receber intimações, interpor 
recursos ou desistir de sua interposição; 
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5.1.1 - se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na Sessão Pública; 

6 - Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que 
comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da 
licitante; 

7 - O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de propostas e habilitação, poderá 
utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos eletrônicos, limitando-se a fazê-lo para uso restrito ao 
certame em tela, caso contrário, será convidado a retirar-se do recinto para não haver prejuízo aos 
trabalhos; 
8 - Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou discussões 
relacionadas ao processo que está sendo instaurado. 

V – DA FORMA DO PREENCHIMENTO DOS ENVELOPES 
A proposta de preço e os documentos que instruem esta licitação deverão ser apresentados no local, dia e 
hora determinados, em envelopes de papel opaco, fechados e indevassáveis, sobre cujas bordas de 
fechamento deverá constar a rubrica do representante da Licitante, para convalidar a não violação de sua 
abertura oficial, e conter em sua parte externa, os dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICPAL DE ESTRELA DO SUL/MG  
PREGÃO N.º ___/2022 

DATA: __/__/___                         HORA: ___:___ 
 

ENVELOPE N.º 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 
 

PREFEITURA MUNICPAL DE ESTRELA DO SUL/MG  
PREGÃO N.º ___/2022 

DATA: __/__/___                         HORA: ___:___ 
 

ENVELOPE N.º 02 “DOCUMENTAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 
VI – DO CREDENCIAMENTO 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

1-  tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

2-  tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, 
da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

3-  O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto.  

4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas uma credenciada. 
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5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro(a).  
 
6 - A condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor individual, 
para efeito do tratamento diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006, alterada pelas Leis 
Complementares 128/2008 e 147/2014 deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte 
documentação: 

6.1 CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DE SEU 
DOMICÍLIO, no Ato do Credenciamento ou ainda: 
6.2) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21; e 
6.3) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 (Modelo 
constante no Anexo III). 

 
 

VII – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
 AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

1. A declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o ANEXO IV do Edital, e a 
declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as licitantes que 
assim se enquadrarem) ANEXO III deverão ser entregues ao Pregoeiro após a realização do 
credenciamento, conforme Cláusula VI. 
2. As empresas que remeterem seus envelopes pelo correio e não se fizerem representar pessoalmente no 
momento da sessão pública, deverão enviar os ANEXOS III e IV, bem como o ato constitutivo da 
empresa, em envelope separado da proposta e documentos para habilitação, para que seja aberto antes da 
proposta. 
3. A não apresentação do ANEXOS III e IV ensejará a exclusão do interessado do certame.  
4. Serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula XVI deste edital ao licitante que fizer declaração 
falsa.  
 

VIII – DO ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, de preferência emitida por computador, 
redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha 
e rubricada nas demais pelo proponente ou seu representante legal, contendo:  
 
1. Razão Social da licitante; 
2. Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
3. Endereço com CEP, telefone e e-mail (se houver) da licitante; 
4. Preço unitário e global, com apenas 02 (duas) casa decimais, sendo que a proposta que apresentar mais 
casas, estas serão desconsideradas; 
5. Descrição do objeto da licitação, obedecidas as especificações constantes do objeto deste Edital; 
6. Nome, cargo, RG e CPF do responsável pela empresa que irá assinar a Autorização de Fornecimento 
proveniente desta licitação; 
7. Marca do produto; 
8. Prazo de entrega dos materiais: até 30 dias após a assinatura das Autorizações de Fornecimento. 
 
Observações: 
a) Observar modelo de proposta constante do Anexo V. 
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b) As propostas apresentadas neste certame serão consideradas válidas por 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da Sessão Pública do Pregão, sendo que as empresas que consignarem prazo inferior 
terão a sua proposta desclassificada. 
c) Nos preços deverão estar inclusos, além dos insumos que os compõem, as despesas com entrega e 
todos os tributos que incidirem sobre o contrato. 
d) Não será aceita, em hipótese alguma, Nota Fiscal Série “D”.  
e) Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e (ou) 
multiplicação. 
f) A falta de assinatura e (ou) rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura dos envelopes Proposta com poderes para esse fim; 
g) Somente será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos e, de 
preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, desprezando-se 
qualquer valor além do centavo.  
h) A PREFEITURA reserva-se o direito de verificar, sempre que julgar necessário, se os preços praticados 
pela licitante vencedora estão compatíveis com os de mercado.  
i) Para efeito de julgamento, não será aceita, sob qualquer título, oferta de outros materiais que não sejam 
aqueles solicitados no Anexo I – Termo de Referência.  
j) Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário irrisórios, simbólicos ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à 
totalidade da remuneração.  
 

IX – ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 
O envelope n.º 2 “DOCUMENTAÇÃO”, deverá conter os seguintes documentos: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive a Certidão 
Negativa de Débitos com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 
c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual da sede da licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida em (www.tst.jus.br). 
g) Declaração firmada pelo licitante, nos termos do Anexo VI, de que cumpre a exigência de que trata o 
inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93. 
h) Atestado de fornecimento, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, especificando que 
a licitante forneceu o material, objeto desta licitação, ou de mesma natureza, contendo em seu corpo a 
razão social, endereço completo e CNPJ/MF, da empresa fornecedora do atestado, bem como com a data, 
assinatura e identificação do assinante; 
 
Observações: 
1) Os documentos exigidos neste pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão de Licitação ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
1.1) Serão aceitas somente cópias legíveis; 
1.2) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
1.3) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar 

necessário. 
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2) Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de greve do órgão 
emissor, apresentar declaração em papel timbrado da empresa, assinado pelo seu representante legal, de 
que não está em débito com o referido órgão e que, findada a greve, compromete-se a apresentar o 
documento atualizado, para fins de direito, independentemente da fase em que se encontrar o processo 
licitatório, sujeitando-se, no caso de não apresentação, às penalidades legais. 
3) Os licitantes deverão manter, durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, as 
condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômica financeira e técnica, 
podendo a Administração solicitar novos documentos em substituição aos que forem vencendo durante o 
curso do certame.  

4) Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, sendo que, os que não 
constarem prazo de validade fixado, será considerado 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, 
exceto o Atestado de Fornecimento, que não tem prazo de validade. 

5) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da 
licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 
5.1) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
5.2) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
5.3) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
6) Os documentos exigidos neste ato convocatório, dentro do envelope Documentação, deverão ser 
entregues numerados, de preferência, sequencialmente e na ordem, a fim de maior rapidez durante a  
conferência e exame correspondente. 
7) No caso de certidões emitidas pelo Sistema Eletrônico, as mesmas terão sua autenticidade verificada no 
respectivo site pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 

X – PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser firmada ente a PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL e os 
vencedores do certame terá validade a partir da data de sua assinatura vigorando pelo prazo de 12 (doze) 
meses, iniciando em ___/__/2022 e encerrando em __/__/2023. 
 

XI – DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO, 
CRITÉRIO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

1. Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pelo Pregoeiro, constarão 
obrigatoriamente da respectiva ata.  
2. De todas as reuniões públicas, o Pregoeiro lavrará ata circunstanciada, a ser assinada pelos 
representantes dos Licitantes presentes.  
3. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou 
informações que deveriam constar originalmente da proposta, conforme artigo 43, § 3º da Lei Federal n.º 
8.666/93.   
4. No horário e local indicados no Preâmbulo, será aberta a sessão pública de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o recebimento e verificação do credenciamento. Somente poderá participar da fase de 
lances verbais o representante legal da licitante, presente ao evento, devidamente credenciado.  
5. Após os respectivos credenciamentos, as Licitantes entregarão ao Pregoeiro as declarações dos 
ANEXOS III e IV conforme Cláusula VII do Edital.  
6. Encerrado o recebimento e verificação das declarações dos ANEXOS III e IV serão recebidos os 
envelopes “Proposta” e “Documentos”. 
7. Iniciada a sessão pública de abertura do Pregão, não serão aceitos novos proponentes. 
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8. Os envelopes contendo as propostas das empresas que apresentaram a “Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação” e  serão abertos a seguir, no mesmo local. 
9. As propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos Credenciados presentes. 
10. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, 
observadas as especificações e demais parâmetros definidos no Edital. 
11. No curso da sessão, classificadas as propostas, o autor da oferta de menor valor e das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor. 
12. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no inciso anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes à de menor valor, 
até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos. 
13. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
14. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes, na forma dos itens 11 ao 13, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. 
15. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, ou a ausência de 
representante credenciado, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção 
do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
16. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 
17. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
18. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação do licitante que a tiver formulado, para verificação do atendimento das condições fixadas no 
Edital, sendo-lhe facultado o saneamento da documentação na própria sessão. 
19. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será habilitado e declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
20. Se houver redução no valor da proposta escrita inicialmente apresentada, o licitante vencedor será 
solicitado a apresentar nova proposta escrita referente ao valor fechado, inclusive com a adequação da 
respectiva planilha de custo. 
21. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
21.1 A licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope Documentação, ou 
os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada, sem 
prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as penalidades previstas na Cláusula XVI deste Edital e 
demais cominações legais.  
22. Nas situações previstas nos incisos 16 e 17, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço menor. 
23. Para efeitos de julgamento da exequibilidade da proposta, o Pregoeiro promoverá diligência para 
verificação da compatibilidade do preço proposto com os de mercado, mediante análise da pesquisa de 
preços efetuada pela PREFEITURA. 
24. Concluída a fase de lances e definida a licitante de menor preço, o Pregoeiro poderá solicitar amostra 
do produto ofertado.  
• Caso seja verificada a necessidade de solicitação de amostra, o procedimento será interrompido para 

que, nos prazos previstos nesse edital, possa ser entregue e analisada a amostra solicitada; 
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• As amostras, quando solicitadas, deverão ser envidadas aos cuidados do Pregoeiro, localizado na Área 
Administrativa da PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL, Av. Alfredo Tormin nº 32 - centro –
Estrela do Sul MG , no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação. 

• A licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido terá sua cotação desconsiderada para 
efeito de julgamento. 

25. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, considerando-se o critério de menor preço por item, o 
processo será remetido à autoridade superior para deliberação quanto à reabertura do certame ou aplicação 
da norma contida no § 3º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93. 
26. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio em ato 
público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.  
27. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 
ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes. 
28. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. 
29. Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
 

XII – RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
1. No final da sessão, a Licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção. Neste momento o Pregoeiro decidirá motivadamente se receberá ou não o recurso. Caso decida 
pelo recebimento do recurso, abrir-se-á então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões, 
ficando as demais Licitantes intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
2. A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame à Licitante vencedora e o encaminhamento do processo para 
a homologação.  
3. Apresentadas as razões e contrarrazões recursais, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhar o processo, devidamente informado, à autoridade competente.  
4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o processo será encaminhado à 
autoridade superior para homologação do procedimento.  
5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Área de Licitação 
da PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL, localizada na Rua Av. Alfredo Tormin nº 32 - centro –
Estrela do Sul MG. 
8. Após a celebração do contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais 
proponentes ficarão à disposição para retirada por 15 (quinze) dias. 
 

XIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Pela perfeita e fiel entrega dos materiais, objeto desta licitação, conforme o fornecimento, a 
Administração Pública de Estrela do Sul/MG, fará à Detentora da ATA o pagamento do preço proposto em 
até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo dos produtos e emissão de nota fiscal.  
§ 1º O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, através de cheque nominal ao(s) licitante(s) 
ou Ordem Bancária ou depósito bancário. No caso de depósito bancário, constar no corpo da Nota Fiscal 
o nome do banco, número da agência e conta corrente. 
§ 2º O respectivo pagamento será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação e após envio da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débito 
(CND/CPD-EN) do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), bem como a Certidão Negativa 
de Débitos Municipais da sede da licitante. 
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§ 3º A prefeitura reserva-se o direito de recusar o pagamento se os produtos fornecidos não estiverem de 
acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
§ 4º A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 
Observação: 
Não será aceita, em hipótese alguma, Nota Fiscal Série “D”. 
 

XIV –  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
1- A Ata de Registro de Preços obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, com 
vigência a partir da data de sua assinatura e seu término previsto para 12(doze) meses. 
2- O licitante vencedor será convidado, para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, retirar, assinar e devolver a 
Ata de Registro de Preços, na forma da Minuta apresentada no Anexo VII, adaptada à proposta 
vencedora. 
3- A formalização do contrato ou retirada do instrumento equivalente fica condicionada a atualização, 
pelo fornecedor, de sua regularidade fiscal, caso as que foram apresentadas na fase de habilitação estejam 
vencidas. 
4 - O prazo para a assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
Administração. 
5 - A CONTRATANTE publicará o extrato da Ata de Registro de Preços em órgão oficial ou jornal local 
de grande circulação. 
6- Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar os contratos que 
poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na Ata. 
7- É facultado à CONTRATANTE, quando o licitante vencedor não assinar, aceitar, ou retirar  o 
instrumento  contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os demais proponentes 
remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la no todo ou em parte, por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante devida fundamentação. 
 

XV – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no 
parágrafo 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do 
parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei n.º 9.648, de 27 de maio 
de 1998.  

 

XVI – TRATAMENTO DIFERENCIADO À ME E EPP 

1-  A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 
(EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações posteriores terão o tratamento 
diferenciado e favorecido previsto nos itens deste Título. 

2- Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante deverá 
apresentar, no envelope nº. 01 “Proposta de Preços”, um dos seguintes documentos: 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, 
comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão 
não superior a 30 (trinta) dias. 

b) Prova de deferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional. 



                  MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL-MG 
        Rua; Alfredo Tormin, 32 – Centro – CEP 38.525-000 – Telefax: (34) 3843-1255 ou 1777 
                                                           www.estreladosul.mg.gov.br 
 

10 
 

c) Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) referente ao 
exercício anterior autenticados na junta comercial da sede da licitante. 

3- Os documentos referidos no item anterior deverão ser apresentados no original, ou cópia autenticada 
por cartório competente ou ainda cópia não autenticada juntamente com os respectivos originais para a 
devida autenticação por membro da Equipe de Apoio. 

4- A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta licitação, os 
seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos: 

5- Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado. 

6- Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal. 

7- No critério de desempate diferenciado, as licitantes enquadradas como microempresas ou 
empresas de pequeno porte que apresentarem seus últimos lances iguais ou até 5% superiores ao 
menor lance apresentado por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte terão suas propostas consideradas empatadas com a referida melhor proposta. 

8- Havendo o empate nos termos do item anterior será assegurada às microempresas ou empresas 
de pequeno porte, cujas propostas foram consideradas empatadas, preferência na contratação nos 
seguintes termos: 

9- A licitante, dentre as microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na forma do item 5 deste 
Título, que apresentou o menor lance poderá formular, dentro de 5 minutos, novo lance em valor inferior 
ao menor lance apresentado pela licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

10 - Havendo empate em valores iguais entre as microempresas ou empresas de pequeno porte 
empatadas na forma do item 5 deste Título, será feito sorteio entre elas para escolher a que terá 
direito de apresentar novo lance nos mesmos termos da alínea anterior. 

11- Caso a licitante escolhida na forma da alínea “a” ou da alínea “b” deste item não formule novo 
lance serão convocadas as licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na 
forma do item 5 deste Título remanescentes, na mesma ordem classificatória disposta neste item, 
para apresentarem novo lance nos termos da aliena “a” deste item. 

12 - Caso nenhuma das licitantes referidas no item anterior formule novo lance nos termos da alínea “a” 
do item anterior, o material desta licitação será adjudicado à licitante não enquadrada  como 
microempresa ou empresa de pequeno porte que formulou o menor lance. 

13- O prazo de 5 minutos referido na alínea “a”, do item 6, deste Título será marcado por relógio 
do Pregoeiro(a) e a contagem iniciará a partir da abertura do prazo que será declarada em viva voz 
pelo Pregoeiro(a) ao licitante. 

14- No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal exigidos no 
item 4, do Título VI deste edital, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte que apresentar esses documentos com algum tipo de restrição terá o prazo de 2 
(dois) dias úteis, contados da data de declaração do vencedor deste processo, para apresentá-los 
novamente já sem qualquer restrição. 

15- O prazo referido no item anterior poderá, a critério do Município de Estrela do Sul/MG, ser 
prorrogado por mais 2 (dois) dias úteis. 

16- Durante o decurso dos prazos referidos nos itens 9 e 10 deste Título, a licitante enquadrada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar os documentos de regularidade 
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fiscal com algum tipo de restrição será considerada HABILITADA e permanecerá no processo, 
observando o disposto nos itens 12 e 13 deste Título. 

17- A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar, no 
Envelope nº. 02 todos documentos de regularidade fiscal exigidos no item 4, do Título VI deste 
edital mesmo se houver algum tipo de restrição, sob pena de ser considerada INABILITADA. 

18- Findo os prazos referidos nos itens 9 e 10 deste Título a licitante enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte que não apresentar os documentos de regularidade 
fiscal exigidos neste edital já sem qualquer restrição será considerada INABILITADA e perderá o 
direito de contratar com o Município de Estrela do Sul/MG o material desta licitação. 

19- Na ocorrência do disposto no item anterior o Município de Estrela do Sul/MG poderá: 

20- Convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação e observando o disposto nos 
itens 5 e 6 deste Título. 

21- Revogar o presente processo licitatório. 

 
XVII – DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO 

17.1 - Os recursos para cobertura das despesas com a execução deste contrato, correrão por conta 
da dotação orçamentária 

Ficha: 36 04 . 122 . 1010 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 171 08 . 122 . 1035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 260 10 . 122 . 1050 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 351 10 . 302 . 1056 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 374 10 . 305 . 1059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 406 12 . 122 . 1070 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 550 15 . 122 . 1085 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 604 20 . 122 . 1100 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 627 20 . 122 . 1110 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 
 

XVIII– DOS PRAZOS PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE AO 
CONTRATO 

1. Após a publicação da Ata de Registro de Preços objeto desta licitação, conforme a necessidade da 
PREFEITURA será providenciada a Autorização de Fornecimento e o licitante vencedor será convidado a 
assinar e retirar uma cópia, na Av. Alfredo Tormin nº. 32 - centro – Estrela do Sul MG, no prazo de 05 
(Cinco) dias úteis, contados do recebimento do convite. 
2. A Administração Pública poderá remeter a Autorização de Fornecimento para assinatura do licitante, 
conforme conveniência examinada. Nessa hipótese, a licitante terá o prazo de 02 dias úteis, contados após 
o recebimento, para devolver o contrato devidamente assinado no endereço supra citado. 
3. Na hipótese do licitante vencedor não comparecer para assinar e retirar a Autorização de Fornecimento 
no prazo estipulado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, o Pregoeiro examinará os preços 
registrados subsequentes, verificando a sua aceitabilidade, e observando a ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame, sendo obedecido o disposto no subitem anterior. 
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XIX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO 
1-As entregas dos produtos deverão ser feitas em diretamente no local especificado (nas autorizações de 
fornecimento do objeto que serão emitidas pelo setor de compras deste município), no horário de 
08:00h às 11:00h e 13:00 às 16:00h, mediante AC–Autorização de Compras, conforme necessidade 
do município, durante período de assinatura do contrato, a contar da data de assinatura do Contrato, e 
efetuadas por conta e risco da proponente vencedora junto ao Setor responsável. 
§ 1º - A cada solicitação será emitido uma Autorização de Fornecimento, instrumento equivalente ao 
contrato, que deverá ser assinada pela licitante vencedora, respeitando-se todas as condições da licitação 
e da Ata de Registro de Preços. 
§ 2º - A Detentora da ATA deverá entregar os materiais por sua conta e risco de acordo com o estipulado 
no Anexo I deste edital, após assinatura da Autorização de Fornecimento no local indicado. 
§ 3º - É ressalvada à CONTRATANTE a recusa ao recebimento dos materiais, se estes não estiverem 
dentro das especificações exigidas na licitação, bem como pela não observância, por parte da Detentora 
da ATA, do aludido neste instrumento. 
§ 4º - Os materiais serão recebidos em 02 (duas) etapas: provisoriamente, conforme art. 73, II, “a” da Lei 
n.º 8.666/93, pelo Supervisor de Almoxarifado, conferindo apenas a quantidade física, e definitivamente 
pela Comissão de Recebimento de Materiais.  

2- O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data da entrega dos produtos, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade 
e das especificações contratadas, no local e endereço indicados no subitem 11.1 do item X anterior, 
acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura, mediante Comprovante de Recebimento, firmado pelo 
servidor responsável.  

3- Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, 
a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do 
servidor da Prefeitura responsável pelo recebimento.  

4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Prefeitura poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado.§ 9º - Em atendimento ao inc. II do art. 9º do Decreto 7.892/13, a 
Administração Pública de Estrela do Sul compromete-se à aquisição mínima de 50% dos itens 
(considerando arredondamento aritmético) constantes da Ata de Registro de Preços resultante desse 
certame. 
 

XX – DAS OPÇÕES E ALTERNATIVAS 
Não será considerada nenhuma opção ou alternativa sem que as mesmas estejam explícitas no objeto. 
 

XXI – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA 
1. A Detentora da ATA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos e 
prejuízos que causar à PREFEITURA, coisa ou pessoa de terceiros em decorrência da entrega dos 
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materiais, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a PREFEITURA, ressarcimento ou 
indenização que tais danos ou prejuízos possam causar. 
2. A Detentora da ATA fica obrigada a dar garantia integral conforme estabelecido no Termo de 
Referência – ANEXO-I, deste edital a contar da data de entrega, contra qualquer defeito de fabricação 
que os materiais venham apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo após 
sua aceitação/aprovação pela PREFEITURA, sendo que as novas unidades empregadas na substituição 
das defeituosas ou danificadas deverão ter o prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas. 
4. A garantia inclui a substituição dos materiais em desconformidade, no prazo máximo estipulado, a 
contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a PREFEITURA. 
5. Fica a Detentora da ATA desobrigada de qualquer garantia quando se constatar que o problema decorre 
de mau uso do mesmo ou negligência do preposto da PREFEITURA. 
6. A Detentora da ATA fica, nos termos da legislação vigente, obrigada a aceitar, nas mesmas condições da 
proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal n.º 8.666/93. 
7. Caberá ainda à Detentora da ATA: 
a) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da PREFEITURA; 
b) Manter-se, durante toda a contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
c) Efetuar a troca dos materiais que não atender às especificações do objeto, no prazo máximo 
estabelecido neste edital; 
d) Efetuar a entrega dos materiais no prazo estipulado para a entrega; 
e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da  adjudicação deste 
Pregão. 

 
XXII – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

A PREFEITURA obrigar-se-á a: 
a) Efetuar o pagamento devido em dia, de acordo com o estipulado na CLÁUSULA XIII; 
b) Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitadas pelos 

empregados da contratada. 
c) Fiscalizar o contrato. 

 
XXIII – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

Deverá a licitante vencedora observar também, o seguinte: 
1. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca desta licitação, salvo se houver prévia 
autorização da PREFEITURA; 
2. É vedado a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto desta licitação. 
 

XXIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência, com fulcro no art. 43, § 3º da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no 
ato da sessão pública. 
2. Fica assegurado à PREFEITURA o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, 
conforme disposto no art. 49 da Lei n.º 8.666/93, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 
licitação, na forma da legislação vigente, observando-se a ampla defesa e o contraditório. 
3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
PREFEITURA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou resultado do processo licitatório. 
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4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
5. A entrega da proposta presume pleno conhecimento e entendimento de todas as condições por parte da 
licitante, e nos termos da Lei, implica em sua aceitação automática. 
6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA. 
8. O desatendimento a exigências meramente formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública de pregão. 
9. 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, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
10. A homologação e adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11. Compõem o presente instrumento: 
 
a) Anexo I - Termo de Referência – Especificações; 
b) Anexo II – Modelo de Procuração; 
c) Anexo III – Declaração ME/EPP; 
d) Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
e) Anexo V – Modelo de Proposta; 
f) Anexo VI - Declaração que a licitante atende o inciso V art 27 da Lei 8.666/93; 
g) Anexo VIII – Minuta Ata de Registro de Preços; 
 
12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação vigente. 
13. As questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de ESTRELA DO SUL-MG, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência 
atinente a este contrato. 
 
 

Estrela do Sul/MG 16 de Novembro de 2022. 
 
 
 

____________________________ 

Regiane Patrícia da Silva Azevedo 
PREGOEIRA 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES 
 

Seq Código Un Quantidade Especificação Marca Vlr. 
Unitário 

Vlr. 
Total 

1 17459 UN 10 Bico Duplo Inflador com Rosca 
Fêmea de 1/4 Pol 

      

2 17436 UN 10 Bico Pulverizador Alumínio 
 

- Corpo em alumínio e válvula em 
latão 

 
- Comprimento da mangueira: 

22cm 
 

- Rosca de entrada de ar: 1/4" BSP 

      

3 17435 UN 10 Bico Tipo Pistola Para Limpeza 
1/4 Pol Alumínio Ms 4 

      

4 17460 UN 50 Bico Valvula Camara Ar Agricola 
Ar Agua Trator Tr218a 50 Und 

      

5 17432 UN 20 BORRACHA VOLK 160 X 1,00 M 
A QUENTE 

      

6 16507 PC 5 CALIBRADOR 7188 P 
CAMINHÃO 

      

7 13411 UN 36 CAMARA DE AR 1000X20 1ª 
LINHA 

      

8 10627 UN 8 CAMARA DE AR 110/90 R 17 1ª 
LINHA 

      

9 9526 UN 12 CAMARA DE AR 12,5/80 R18 1ª 
LINHA 

      

10 9513 UN 12 CAMARA DE AR 12.4.24 1ª 
LINHA 

      

11 17403 UN 12 CAMARA DE AR 12.5.80 R24       
12 9525 UN 12 CAMARA DE AR 12/16,5 1ª 

LINHA 
      

13 9524 UN 24 CAMARA DE AR 1400 X 24 1ª 
LINHA 
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14 13422 UN 12 CAMARA DE AR 16.9-30  1ª 
LINHA 

      

15 9523 UN 24 CAMARA DE AR 17.5 R25 1ª 
LINHA 

      

16 16481 UN 12 CAMARA DE AR 18.4 R30 - 1° 
LINHA 

      

17 13412 UN 12 CAMARA DE AR 19.5 R 24 1ª 
LINHA 

      

18 10631 UN 8 CAMARA DE AR 2.75 - 18 17 1ª 
LINHA 

      

19 14921 UN 15 CAMARA DE AR 750/16       
20 10629 UN 8 CAMARA DE AR 90/90 R 18 1ª 

LINHA 
      

21 10628 UN 8 CAMARA DE AR 90/90 R 19 1ª 
LINHA 

      

22 17452 UN 5 Chave de Roda Cruzeta 
17x19x21x23mm 

      

23 13429 UN 1 COLA CIMENTO A FRIO, 
MINIMO 225 ML 

      

24 16502 L  2 COLA CV 02 LATA 1 LITRO IC       
25 983 LA 15 COLA PARA REMENDO PNEU       
26 17434 UN 5 COLA VULCK IC       
27 17441 UN 20 Engate Rápido de 1/4 Macho       
28 2326 PÇ 5 ESGUINCHO P/LAVAÇÃO       
29 17447 UN 5 ESPÁTULA CHATA 24" 38-24       
30 17445 UN 5 Espátula Para Pneu Sem Câmara 

Caminhão / Ônibus 
      

31 17464 CX 1 Extensão Rígida Metálica para 
Caminhões e Ônibus 142mm com 

10 Unidades 

      

32 17461 CX 10 Extensor Plástico 150mm Linha 
Pesada com 10 und 

      

33 16511 PC 10 INFLADOR BICO DUPLO 825 L       
34 17449 UN 30 Kit Reparo Para Pneus Sem 

Câmara 
      

35 17462 BB 1 Lubrificante para Montagem de 
Pneus 3kg 

      

36 16491 CX 5 MANCHAO  VFP 8 CX A FRIO       
37 17476 CX 50 Manchão 75 x 165mm 2 Lonas 

com 10 und 
      

38 17475 CX 50 Manchão 80 x 120mm 2 Lonas 
para Pneu Radial com 10 und 

      

39 17473 CX 50 Manchao A Frio 295Mm com 10 
und 

      

40 17474 CX 50 Manchao A Frio 345Mm com 10 
und 

      

41 17470 CX 50 Manchão A Frio Rec-114 85 X       
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130mm con 10 und 
42 17472 CX 50 Manchao A Frio Rec112 070 X 

120Mm 10 und 
      

43 16488 PC 20 MANCHÃO RAC 20 A FRIO       
44 16490 PC 20 MANCHÃO VD 5 A FRIO       
45 17471 CX 50 Manchões para Pneus Radiais de 

115 x 125mm com 10 und 
      

46 14924 UN 42 PNEU 1000X20 RADIAL LISA, 
COM SELO DO INMETRO 

      

47 16474 UN 8 PNEU 11.4 - 24 PI 1º LINHA       
48 3239 UN 4 PNEU 110/90 R 17 1ª LINHA       
49 3240 UN 8 PNEU 12.4-24 10 Tm95 - Pi 1ª 

LINHA 
      

50 9520 UN 8 PNEU 12.5/80 - 18 1ª LINHA       
51 16477 UN 8 PNEU 12.5/80 R 24 1º LINHA       
52 17402 UN 12 PNEU 12.5/80 R 24 DE 1º LINHA       
53 16476 UN 16 PNEU 12/16.54 1º LINHA       
54 9518 UN 18 PNEU 1400 X 24 1ª LINHA       
55 7618 UN 8 PNEU 16.9 - 30 1ª LINHA 

(Borrachudo) 
      

56 9519 UN 20 PNEU 17.5 R25 1ª LINHA       
57 2897 UN 8 PNEU 175/70 R-13 1ªLINHA       
58 2913 UN 200 PNEU 175/70 R-14 1ª LINHA       
59 3224 UN 8 PNEU 18.4 - 30 12 Tm95 - Pi 1ª 

LINHA 
      

60 16480 UN 6 PNEU 185 R14 1º LINHA       
61 9521 UN 16 PNEU 19.5 R 24 1ª LINHA       
62 20344 UN 4 PNEU 195/55 R-16 1ª LINHA       
63 14428 UN 4 PNEU 195/55/16 1° LINHA       
64 16484 UN 36 PNEU 195/75 R-16 1º LINHA       
65 20355 UN 12 PNEU 205/60 R16 1ª LINHA       
66 16483 UN 24 PNEU 215/75 R-16 1º LINHA       
67 17400 UN 24 PNEU 225/65 R16 1º LINHA       
68 16475 UN 12 PNEU 255/60 R 18 1º LINHA       
69 20354 UN 12 PNEU 265/60 R18 1ª LINHA       
70 16479 UN 6 PNEU 275/75 17.5 1º LINHA       
71 3231 UN 30 PNEU 275/80 R 22.5 1ª LINHA 

(Radial) 
      

72 17404 UN 60 PNEU 275/80 R22.5 1º LINHA       
73 13416 UN 24 PNEU 7.00X16 10L 1º LINHA       
74 13420 UN 18 PNEU 7.50X16 NACIONAL 1ª 

LINHA 
      

75 3236 UN 2 PNEU 90/90 R 18 1ª LINHA       
76 13445 UN 2 PNEU 90/90-19 1ª LINHA       
77 17455 UN 50 Refil Para Conserto De Pneu Sem       
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Câmara Com 60 Peças - Passeio 
6mm 

78 17454 UN 50 REFIL PARA PNEU REMENDO 
MACARRÃO CAIXA 60 UND 

100MM 

      

79 16492 CX 10 REFIL VIPASEL PASSEIO CX 
VEICULO 

      

80 17465 CX 100 Remendo para Câmara de Ar Eco 
R 01 com 100 Unidade 

      

81 17466 CX 100 Remendo para Câmara de Ar Eco 
R 02 com 100 Unidade 

      

82 17467 CX 100 Remendo para Câmara de Ar Eco 
R 03 com 100 Unidade 

      

83 17468 CX 100 Remendo para Câmara de Ar Eco 
R 04 com 100 Unidade 

      

84 17469 CX 150 Remendo para Câmara de Ar Eco 
R 05 com 100 Unidade 

      

85 17433 CX 10 REMENDO R 02 PC A FRIO       
86 14414 UN 100 REMENDO TIP TOP GRANDE       
87 14415 UN 100 REMENDO TIP TOP MEDIO       
88 17463 CX 1 Reparo de 20cm para Pneus sem 

Câmara com 30 Unidades 
      

89 17456 RL 50 Rolo De Remendo Quente Vulk 
1kg 

      

90 17457 CX 50 Válvula / Bico Para Pneu Sem 
Câmara Aro 13 50 UND 

      

91 17458 CX 50 Válvula / Bico Para Pneu Sem 
Câmara Aro 14 50 UND 

      

92 16504 PC 40 VALVULA P. CAM CAMINHÃO 
LONGA TR 78 

      

 
OBSERVAÇÕES: 

1. Os pneus, não poderão ser remodelados/recauchutados, devem possuir data de fabricação impressa no 
produto não superior a 12 (doze) meses a contar da data de recebimento . 
2 – Os pneus ofertados deverão seguir a normatização do INMETRO, através da Portaria nº. 5, de 
14/01/2000, em especial no que se refere a sua identificação. Ficam dispensados de seguir a normatização, 
somente aqueles Pneus que eventualmente não forem mencionados na Portaria. O selo do INMETRO 
deve estar estampado na banda de rodagem do pneu, conforme cartilha do TCE-MG (TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Página 23). 
3 – As quantidades constantes em todos os itens são apenas uma estimativa, sendo entregues de acordo 
com a necessidade da autarquia, de forma que a Administração Pública de Estrela do Sul não se obriga a 
adquirir toda a quantidade. 
4 - A Detentora da ATA deverá entregar os materiais por sua conta e risco no prazo de 10(dez) dias úteis, a 
contar da assinatura de cada Autorização de Fornecimento recebida e assinada, no seguinte endereço: Rua Alfredo 
Tormin, 32, Centro, Estrela do Sul, com impostos, descarga e frete inclusos no valor da mercadoria, ficando a 
Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades. 
5- O pneu deve possuir garantia contra defeito na fabricação no mínimo de 04 (quatro) anos a contar a 
partir da data de fabricação. 
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ANEXO II 
 
 
 

PROCURAÇÃO 
 

 
 
 Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a EMPRESA 

___________________, com sede na Rua ______________, n.º ___, cidade de __________, estado 

_________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __.___.___/____-__, representada, neste ato, por 

seu ______________ Sr. ___________, __________(nacionalidade), _______(estado civil), _________ 

(profissão), residente e domiciliado na ______________, NOMEIA E CONSTITUI seu bastante 

procurador, o Sr. _________________, __________(nacionalidade), _______(estado civil), _________ 

(profissão), residente e domiciliado na ______________, portador da cédula de identidade RG n.º 

__.___.___, e do CPF/MF n.º ___.___.___-__, a quem são conferidos poderes para representar a empresa 

outorgante no Pregão n.º ____/2022, instaurado pela PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL, em 

especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar 

os preços propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame acima indicado. 

 
 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
Assinatura do responsável pela outorga. 
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(com firma reconhecida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA/EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
 
À PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL 
 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO xxx/2022 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 

COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como 

microempresa/empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, nos termos da Lei 

Complementar n.º 123/06, não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 

123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências superiores. 

 
 
 
(Local) ______________, __ de _______________ de 2022. 
 
 
__________________________________ 
Empresa e assinatura do responsável legal 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

• Apresentar a presente declaração fora dos envelopes. 
• Anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do Ministério da 

Fazenda/Secretaria da Receita Federal, se for o caso e/ou outro documento conforme exigido nos 
itens 6 e 7 do “Título VI – DO CREDENCIAMENTO” do Edital. 
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

 

Pregão n.º ____/2022 

Processo Licitatório n.º _____/2022 

 

Empresa ______, com sede na Rua ______________, n.º ___, cidade de __________, estado 

_________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __.___.___/____-__, em conformidade 

com o disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02, DECLARA que está apta a cumprir 

plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima 

indicado. 

 

Local e data. 

 

 

Assinatura e n.º do RG do declarante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

PREGÃO N.º xxx/2022 – MODELO DE PROPOSTA 
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Nome da Empresa: __________________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
CNPJ: _____________________________________________________________________ 
Fone/Fax: __________________________________________________________________ 
 

Item Descrição Unid. Quant. Marca 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
01       
02       
...       
13       

Valor Total – R$  
 
Observações: 
 
1. A proposta deverá estar de acordo com as informações constantes no Anexo I (especificação e observações) deste 
edital. 
2. Nome, cargo, CPF e RG do responsável que irá assinar a Autorização de Fornecimento desta licitação. 
3. Prazo de entrega dos materiais: _____ dias, a partir da assinatura da Autorização de Fornecimento. 
4. As propostas apresentadas neste certame serão consideradas válidas por 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
Sessão Pública do Pregão, sendo que as empresas que consignarem prazo inferior terão a sua proposta 
desclassificada. 
 
DIANTE DA APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA, DECLARAMOS AINDA QUE: 
 

- Manteremos a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta, 
sob pena das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores;  

- Que no preço proposto estão inclusos todos os custos, diretos e indiretos para perfeita execução do fornecimento 
dos materiais, inclusive transporte, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, tudo o que for 
necessário para tal, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à PREFEITURA. 

- Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis para o objeto desta licitação, durante toda vigência da Ata de 
Registro de Preços. 

 - Submetemo-nos às condições de faturamento, pagamento e outros conforme está definido no Edital. 

- Não fomos declarados inidôneos para licitar com o poder público, em quaisquer de suas esferas; 

- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, para fins 
de fornecimento dos produtos sem prejuízo das demais legislações vigentes. 

 
Local, ___ de _________ de 2022 
 
Identificação e assinatura do representante legal da empresa na última folha e rubrica nas demais. 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
Ref.: (identificação da licitação) 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).* 
 
 

............................................ 
(data) 
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............................................................ 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº __/2022 

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2022 

INSTRUMENTO CONTRATUAL OBJETIVANDO A __________________ 
DESTA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O ANEXO I, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E A EMPRESA 
________________________________. 

 

            CONTRATANTE – O MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL-MG, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Alfredo Tormin nº 32, Centro - Centro, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica, sob o nº 18.592.162/0001-21, neste ato representado pelo Prefeito Municipal DAYSE 
MARIA SILVA GALANTE, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade. 

1.2) CONTRATADA – ________________________________, com sede na 
________________________nº. _______ , ________________, na cidade de _____________, Estado de 
__________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________________. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, BICOS, CÂMARAS DE AR, 
REMENDOS, COLA DE VULCANIZAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS durante o período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações previstas 
no Anexo I e proposta apresentada na licitação que se respectivamente e que integram este instrumento. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses a partir da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
O fornecimento dos materiais registrados nesta Ata será requisitado pelo Setor Desenvolvimento da 
Excelência, mediante a elaboração da Autorização de Fornecimento. 
 
§ 1º - Cada pedido contratual conterá, no mínimo: 
I. Número da ata; 
II. Quantidade do produto; 
III. Descrição do produto requisitado; 
IV. Local e hora de entrega; 
V. Do recebimento; 
VI. Dotação orçamentária onerada; 
VII. Valor; 
VIII. Condições de pagamento; 
IX. Penalidades; 
X. Garantia contratual, se for o caso. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
A DETENTORA DA ATA deverá aceitar e/ou retirar a Autorização de Fornecimento, no prazo de 02 
(dois) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando do setor interessado ou da publicação no 
órgão de imprensa oficial. 
Parágrafo único: O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual 
período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela administração. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
As entregas ocorrerão de acordo com as necessidades da SAE, e a Área de Manutenção será responsável 
pela solicitação dos materiais à(s) empresa(s) com preços registrados na Ata, sempre obedecendo a 
ordem de classificação.  
§ 1º. A cada solicitação será emitido uma Autorização de Fornecimento, instrumento equivalente ao 
contrato, que deverá ser assinado pela licitante vencedora, respeitando-se todas as condições da licitação 
e desta Ata de Registro de Preços. 
§ 2º. A Detentora da ATA deverá entregar os materiais por sua conta e risco de acordo com o estipulado no 
Anexo I deste edital, após assinatura da Autorização de Fornecimento no local indicado no parágrafo 
seguinte. 
§ 3º. O material deverá ser entregue no Almoxarifado da SAE situado na Rua. Dr. Saul Ribeiro de 
Carvalho, 1.234, Bairro Independência, CEP 38.304-219, Estrela do sul-MG , de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados, no horário de 07h30 as 11h00 horas e de 13h00 as 17h00 horas,  COM SEGUROS, 
FRETES E DESCARGA INCLUSOS NO VALOR DA MERCADORIA, ficando a SAE isenta de 
quaisquer responsabilidades. 
§ 4º. É ressalvada à CONTRATANTE a recusa ao recebimento dos materiais, se estes não estiverem 
dentro das especificações exigidas na licitação, bem como pela não observância, por parte da Detentora 
da ATA, do aludido neste instrumento. 
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§ 5º. Os materiais serão recebidos  em 02 (duas) etapas: provisoriamente, conforme art. 73, II, “a” da Lei 
n.º 8.666/93, pelo Supervisor de Almoxarifado, conferindo apenas a quantidade física, e definitivamente 
pela Comissão de Recebimento de Materiais.  
I - Caso os materiais não estejam de acordo, serão devolvidos e a Detentora da ATA terá o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para entregar novos materiais, sob pena de incorrer nas penalidades previstas 
na Portaria SAE 043/2012, constantes do Anexo X do Edital.  
II - Dentro deste mesmo prazo, 05 (cinco) dias úteis, a Detentora da ATA deverá ainda providenciar 
a retirada dos materiais recusados.  
III - Caso não seja efetuada a retirada, a SAE providenciará a remessa a custa da Detentora da 
ATA. 
§ 6º. A assinatura do canhoto da nota fiscal indica tão somente que a SAE está de acordo com a 
quantidade dos materiais, sendo o seu recebimento condicionado após a conferência por amostragem, 
procedendo a verificação das características e condições das peças. 
§ 7º. Quando da entrega, os materiais devem estar em perfeitas condições de utilização.  
§ 8º. O objeto deve atender rigorosamente as características exigidas pela SAE. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
Os preços os constantes da tabela apresentada na proposta da empresa vencedora permanecerão fixos e 
irreajustáveis até a entrega dos produtos e/ou serviços constantes do termo contratual e/ou cronograma. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES 
Os preços apresentados na proposta permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do 
Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Pela perfeita e fiel entrega dos materiais, objeto desta licitação, conforme o fornecimento, a 
PREFEITURA fará à Detentora da ATA o pagamento do preço proposto em até 30 (trinta) dias contados 
do recebimento definitivo dos produtos e emissão de nota fiscal.  
§ 1º Ajusta-se o preço dos ITENS conforme quadro abaixo: 
 

Item Descrição Unid. Quant. Marca 
Vlr.  

Unitário 
Vlr.  

Total 

01       

02       

...       
 
§ 2º O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, através de cheque nominal ao(s) licitante(s) 
ou Ordem Bancária ou depósito bancário. No caso de depósito bancário, constar no corpo da Nota Fiscal 
o nome do banco, número da agência e conta corrente. 
§ 3º O respectivo pagamento será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação e após envio da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débito 
(CND/CPD-EN) do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), bem como a Certidão Negativa 
de Débitos Municipais da sede da licitante. 
§ 4º A PREFEITURA reserva-se o direito de recusar o pagamento se os produtos fornecidos não estiverem 
de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
§ 5º A PREFEITURA poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 
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Observação: 
Não será aceita, em hipótese alguma, Nota Fiscal Série “D”. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA 
1. A Detentora da ATA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos e 
prejuízos que causar à PREFEITURA, coisa ou pessoa de terceiros em decorrência da entrega dos 
materiais, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a PREFEITURA, ressarcimento ou 
indenização que tais danos ou prejuízos possam causar. 
2. A substituição dos produtos não exime a Detentora da ATA do recebimento de penalidade por 
descumprimento da obrigação, prevista na CLÁUSULA TREZE. 
3. A Detentora da ATA fica obrigada a dar garantia integral conforme estabelecido no Termo de 
Referência – ANEXO-I, do edital a contar da data de entrega, contra qualquer defeito de fabricação que 
os materiais venham apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo após sua 
aceitação/aprovação pela PREFEITURA, sendo que as novas unidades empregadas na substituição das 
defeituosas ou danificadas deverão ter o prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas. 
4. A garantia inclui a substituição dos materiais em desconformidade, no prazo máximo estipulado, a 
contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a PREFEITURA. 
5. Fica a Detentora da ATA desobrigada de qualquer garantia quando se constatar que o problema decorre 
de mau uso do mesmo ou negligência do preposto da PREFEITURA. 
6. A Detentora da ATA fica, nos termos da legislação vigente, obrigada a aceitar, nas mesmas condições da 
proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal n.º 8.666/93. 
7. Caberá ainda à Detentora da ATA: 
a) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da PREFEITURA; 
b) Manter-se, durante toda a contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
c) Efetuar a troca dos materiais que não atender às especificações do objeto, no prazo máximo 
estabelecido neste edital; 
d) Efetuar a entrega dos materiais no prazo estipulado para a entrega; 
e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da  adjudicação deste 
Pregão. 
 

CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Constitui obrigações da CONTRATANTE: 

I - Prestar à Detentora da ATA todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de 
Preços. 
II - Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos e/ou serviços, bem como efetuar os 
pagamentos devidos, nos prazos determinados na CLÁUSULA OITAVA. 
III - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA ONZE – DA FISCALIZAÇÃO 

Não obstante o fato de a vencedora ser a única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta 
Ata de Registros de Preços, a área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a 
execução do objeto desta licitação será o Setor Almoxarifado, observados os arts. 67 a 76 da Lei n.º 
8.666/93. 
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§ 1º A Detentora da ATA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos bens, 
bem como acesso às fontes de informações  julgadas necessárias. 

 

 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 A Ata de Registros de Preços poderá ser cancelada pelos motivos descritos abaixo: 
 
I- Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira. 
II- Manifesta impossibilidade por parte da Detentora da ATA de cumprir as obrigações assumidas pela 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 
III- Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração. 
IV- Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8666/93, bem como desta Ata. 
V- Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da Detentora da ATA. 
VI- Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos. 
§ 1º - O cancelamento da ata de Registros de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as 
seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 8666/93, bem como desta Ata: 
a) Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preço por ato próprio da Administração, lavrando-
se termo circunstanciado. 
b) Ocupação dos equipamentos e materiais utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 
necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão 
causa a ressarcimento à Detentora da ATA mediante sua devida avaliação. 
c) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
 

CLÁUSULA TREZE – DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto e demais condições resultantes deste Pregão, a PREFEITURA 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as penalidades:  
§1º. Advertência e suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
PREFEITURA ESTRELA DO SUL, por até 02 anos.  
§2º.  As penalidades de advertência e de impedimento de contratar com a PREFEITURA poderão ser 
aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.  
§4º. As penalidades previstas nesta cláusula, com exceção da penalidade de advertência, serão impostas 
após regular procedimento administrativo, garantidos ampla defesa e contraditório. 
§5º. As penalidades previstas nesta cláusula serão obrigatoriamente registradas no cadastro de 
fornecedores, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
 
 

CLÁUSULA QUATORZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os créditos necessários à cobertura da presente Licitação estão contidos no orçamento da Autarquia nas 
rubricas  

Ficha: 36 04 . 122 . 1010 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 171 08 . 122 . 1035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 260 10 . 122 . 1050 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 351 10 . 302 . 1056 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 374 10 . 305 . 1059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 
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Ficha: 406 12 . 122 . 1070 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 550 15 . 122 . 1085 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 604 20 . 122 . 1100 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Ficha: 627 20 . 122 . 1110 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 
 
 

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de ESTRELA DO SUL-MG, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este contrato. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da Detentora da ATA de 
cumprir os termos contratuais até a data de vencimento da mesma. 
1- A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se, durante a sua vigência 
constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 
especificações e condições da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se 
mostrar antieconômica. 
2- A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 60(sessenta) dias de vigência da 
Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração 
de um novo contrato. 
3- Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em sua contagem 
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
4- Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no 
edital do Pregão XXX/2022 e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93. 
5- E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente contrato, com 04 (quatro) vias para um só 
efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o 
subscrevem. 
 
 

Estrela do sul-MG, ____ de _____de 2022. 
 
                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL  

DAYSE MARIA SILVA GALANTE 

Contratante 
  

 

 

 

 

_______________________________________ 
Contratada 
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Testemunhas: 

1.     

                    2.   _____________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


