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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Estrela do Sul e essa empresa, 
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de Licitação 
por meio do fax (34) 3843-1255 ou e-mail: licitaestreladosul@yahoo.com.br.  

 

A não remessa do recibo exime ao Setor de Licitação de comunicar eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

 

Estrela do Sul - MG, 27 de Junho de 2022. 

 

 

Regiane Patrícia da Silva Azevedo 

PREGOEIRA 

  
Razão Social:________________________________________________________________ 

CNPJ Nº____________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Cidade:_____________Estado_____Telefone:____________________Fax:_______________ 

Pessoa para contato: ______________________________________________________ 

 
Recebemos através do acesso à página e-mail: licitaestreladosul@yahoo.com.br, 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _______________________, _____de________________de_________. 
 

____________________________ 
Assinatura 
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EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO    

        PPRROOCCEESSSSOO  LLIICCIITTAATTOORRIIOO  NNºº  3366//22002222  

PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL  NNºº..  1133//22002222  ––  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

 

RREECCEEBBIIMMEENNTTOO  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS  EE  DDAA  DDOOCCUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  AATTÉÉ::  
 

DIA: 11/07/2022            HORA: 09:00 hs 

LOCAL: Exclusivamente no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – na Av. Alfredo Tormin 
nº. 32 - centro – Estrela do Sul MG. 

 

IINNÍÍCCIIOO  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  DDEE  PPRREEGGÃÃOO::  
 

DIA: 11/07/2022             HORA: 09:10 hs 
Informamos que todo procedimento obedecerá aos seguintes critérios: 

- 09h00min: Início dos trabalhos, com o credenciamento dos representantes dos licitantes, 
Abertura das propostas e liberação das mesmas análises recíprocas, e confecção do mapa de preços. 

- 17h00min: Finalização dos trabalhos. 
Obs. 1: Caso os trabalhos não sejam encerrados no horário previsto, a sessão continuará no dia 
seguinte, obedecidos os horários citados acima. 
Obs. 2: O Pregoeiro, caso entenda necessário, poderá suspender a sessão pública para analisar os 
documentos, sendo os envelopes não abertos rubricados no fecho, ficando em poder da Pregoeira e 
sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

 

LOCAL: Exclusivamente no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – na Av. Alfredo Tormin 
nº 32 - centro –Estrela do Sul MG. 

  

VVAALLIIDDAADDEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA: no mínimo 60 (sessenta) dias. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL-MG torna público que realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a ser 
regida pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Regulamento aprovado pelo Decreto 
Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e Decreto Municipal nº. 04, de 24 de janeiro de 2006, 
com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, demais normas 
legais e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos. 

 

I - DO OBJETO: 

 

1.1 – A presente licitação tem como objeto, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
ÓLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E 
MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL. 
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1.2 A sessão de processamento do PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 
será realizada em dependência própria da Administração Pública Municipal, localizada na rua 
Alfredo Tormin n° 32 – Centro, na cidade de Estrela do Sul/MG, iniciando-se no dia 11 de 
Julho de 2022 às 09:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de 
Apoio, designados pela Portaria nº. 04/2022. 

 

IIII  ––  PPRRAAZZOOSS  EE  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  AASSSSIINNAATTUURRAA  DDAA  AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

 

2.1 - O prazo para assinatura da Ata é de 02 (dois) dias, contados da data da intimação, sob 
pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em multa. 

2.2 - Decorrido o prazo de assinatura da Ata sem manifestação do adjudicatário, é facultado a 
Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a 
licitação. 

2.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

2.4 - O prazo máximo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, vedada 
sua prorrogação. 

 

IIIIII  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO    

  
3.1 – A Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, na forma do artigo 62 da Lei 8.666/93, substituir o 
contrato por outros instrumentos hábeis. 
3.2 – Os contratos decorrentes deste registro de preço terão sua vigência conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório e respectivos contratos, obedecido ao disposto na Lei 
8.666/93. 

  

IIVV  SSAANNÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  OO  CCAASSOO  DDEE  IINNAADDIIMMPPLLEEMMEENNTTOO  
 
4.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pela Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, 
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 
a. Advertência. 
b. Multa compensatória no percentual de 05% (cinco por cento), calculada sobre o valor total 
estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias após 
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal n° 8.666/93; 
c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor 
total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega 
total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

dd..  MMuullttaa  ccoommppeennssaattóórriiaa  nnoo  ppeerrcceennttuuaall  ddee  1100%%  ((ddeezz  ppoorr  cceennttoo)),,  ccaallccuullaaddaa  ssoobbrree  oo  vvaalloorr  ttoottaall  
eessttiimmaaddoo  ddoo  ccoonnttrraattoo  ppeellaa  iinnaaddiimmppllêênncciiaa  aalléémm  ddoo  pprraazzoo  ddee  0022  ((ddooiiss))  ddiiaass  úútteeiiss,,  
ccaarraacctteerriizzaannddoo  aa  iinneexxeeccuuççããoo  ppaarrcciiaall  ddoo  mmeessmmoo;;  
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e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Prefeitura Municipal de Estrela 
do Sul - MG pelo período de até 05 (cinco) anos. 
4.2 - 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 Federal n° 8.666/93, inclusive a 
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 
4.3 - A multa deverá ser recolhida à Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação. 
4.4 - O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto a Prefeitura 
Municipal. 
4.5 - À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, 
ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, pelo período de até 
(05) cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas normas legais 
pertinentes. 
4.6 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
4.7 - Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

VV  ––  DDAA  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  EENNVVEELLOOPPEESS  

 

5.1 - Os interessados deverão apresentar, até a data e hora do recebimento, 02 (dois) envelopes 
fechados, cada um deles correspondendo a uma fase de forma a não permitir a sua violação, em cuja 
parte externa deverá constar: 

 

55..11..11  --  EEnnvveellooppee  nnºº  0011  --  DDaa  PPrrooppoossttaa  

(Nome da Empresa)   –   Fone/Fax: ________ 

À: PREFEITURA MUNICPAL DE ESTRELA DO SUL/MG 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022 

    SESSÃO PÚBLICA ÀS: 09:00 HORAS DO DIA: 11/07/2022            . 

ENVELOPE Nº. 01 - “PROPOSTA” 

 

55..11..22  ––  EEnnvveellooppee  nnºº..  0022  --  DDaa  HHaabbiilliittaaççããoo  

(Nome da Empresa)  –  Fone/Fax: ________ 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL/MG 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022 

    SESSÃO PÚBLICA ÀS: 09:00 HORAS DO DIA: 11/07/2022            . 

 

ENVELOPE Nº. 02 - “HABILITAÇÃO” 
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VVII  ––  DDAASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  

 

6.1 - Poderão participar da presente licitação empresas; cujo objeto social seja compatível com o 
objeto licitado, e que satisfaça as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

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

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

6.2.1 - 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; 

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

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

6.3 - 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; 

6.4 - 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); 

6.4.1 - 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; 

6.4.1.1 - se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na Sessão 
Pública; 

6.5 - 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; 

6.6 - 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; 

6.7 - Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou discussões 
relacionadas ao processo que está sendo instaurado. 

 

IV - DO CREDENCIAMENTO  

 

7.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
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a) 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;  

b) 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.  

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

7.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

7.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro(a).  

 

8 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO  

 

8.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.º 1 e 2.  

8.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

8.2.1 - Quando a empresa não tiver papel timbrado poderá utilizar papel ofício, substituindo o 
timbre por carimbo da mesma. 

8.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro(a) ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

IX - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 

9.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição Estadual e Municipal;  

b) número do processo e do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I 
deste Edital. 

d) Planilha com o preço ofertado por item. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 
licitação;  
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e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 6º da Lei nº 
10.520/2002.  

f) A data de validade dos produtos (objeto da licitação) não poderá ser inferior a 03 (três) meses 
após a entrega dos mesmos. 

9.2 – Forma de Pagamento. 

9.3 – Forma de Reajuste. 

9.4- As Licitantes que se enquadram como Micro ou Pequena Empresa, nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, caso desejem obter tais benefícios deverão comprovar essa condição 
mediante apresentação, 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, conforme o Art. 
8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, com 
data de expedição não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de  emissão não 
superior a 30 (trinta) dias. 

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

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

 

X - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  

 

10.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 
os quais dizem respeito a: 

10.1.1 A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 

10.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

10.1.1.2 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de 
diretoria em exercício; 

10.1.1.3 - 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 o exigir; 

10.1.2 - documentação relativa à qualificação econômico-financeira é a seguinte: 

10.1.2.1 - certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste 
PREGÃO PRESENCIAL, se outro prazo não constar do documento. No caso de sociedade(s) 
civil(s), deverá ser apresentada a certidão negativa de distribuição de processos civis, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

10.1.2.2 - No caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé, 
esclarecendo o posicionamento da(s) ação (ões).  

10.1.3 A documentação relativa à regularidade fiscal é a seguinte: 

10.1.3.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

10.1.3.2 prova de regularidade para com as Fazendas Públicas, e outros órgãos e poderes 
públicos, através de: 
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a) - certidão negativa de débitos referentes a tributos e contribuições federais expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e  

b) certidão negativa quanto à dívida ativa da União expedida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional; 

10.1.3.3 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, pertinente ao seu ramo de 
atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

10.1.3.5 certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – CND/INSS; 

10.1.3.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS). 

10.1.3.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

10.1.3.8 Serão aceitas certidões positivas, com efeito, de negativa e certidões positivas, que 
noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 

10.1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

10.1.4.1 - Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, 
atestando que:  

a) atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo 
condição de aprendiz) – modelo de uso facultativo – Anexo III do Edital. 

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

 

10.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

 

10.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas.  

 

XI - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

11.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

11.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão o Pregoeiro(a) à declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II 
ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

11.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

11.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  
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11.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

11.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de MENOR PREÇO e as demais até 10% do menor valor proposto;  

b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso 
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes.  

11.5 – O Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de preço, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

11.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances.  

11.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço.  

11.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances.  

11.8 - O Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor preço com vistas à 
diminuição do preço.  

11.9 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito.  

11.10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  

11.11 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 
ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

11.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro(a) e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  

11.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 
os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

11.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  

11.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor.  
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 11.16 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes, 
ressaltando-se que poderão constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este 
direito. 

 

 XII - PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

12.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. Conforme Art. 41§1º da Lei 8666/93; 

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. Conforme Art. 41§2º da Lei 8666/93. 

12.2 – A impugnação ou pedido de providências será dirigido ao pregoeiro com 
encaminhamento através de e-mail licitaestreladosul@yahoo.com.br ou através de protocolo 
nos setor específico da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul; O original deverá ser juntado 
aos autos do processo licitatório no prazo de até 3 dias, sob pena de ser julgado intempestivo. 

12.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 
a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de 
comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

12.1.4. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que 
implique em modificação (ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões) 
decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova 
data para a realização do certame. 

 

 XIII- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

 

13.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de 
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos.  

13.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro (a) à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

13.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro (a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 

13.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

13.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  

13.6 - A adjudicação será feita considerando o preço por item da proposta da licitante vencedora.  
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13.7 - A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente 
adjudicatária para assinar a Ata ou Contrato, respeitada a validade de sua proposta. 

13.8 - Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes 
condições: 

a) Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com 
preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame;  

b) O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no sitio 
www.estreladosul.mg.gov.br e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços; 

c) A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 

d) O registro a que se refere o item 13.8 tem por objetivo a formação de CADASTRO DE 
RESERVA, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata. 

 

XIV – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO 

 

14.1 - O resultado final do PREGÃO será publicado no Diário Oficial da Associação Mineira dos 
Municípios, sendo esta de responsabilidade do contratante. 

 

XV - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO.  

 

15.1 - As entregas dos produtos deverão ser feitas diretamente no local especificado (nas 
autorizações de fornecimento do objeto que serão emitidas pelo setor de compras deste município), 
mediante AC–Autorização de Compras ou requisição específica, a qual deverá ser entregue DE 
FORMA IMEDIATA a contar da data de assinatura do Contrato, e efetuadas por conta e risco da 
proponente vencedora junto ao Setor responsável. 

15.2 - Todos os gêneros deverão ser acompanhados das notas para conferência, que ocorrerá no ato 
da entrega no local de recebimento, pelo funcionário habilitado e responsável. 

15.3 – As Autorização de Fornecimento das entregas, constando quantidades e descrição dos 
produtos, serão fornecidos pelo Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Estrela 
do Sul.  

15.4 - O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se à 
Prefeitura Municipal de Estrela do Sul o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre 
os mesmos em condições satisfatórias. 

15.5 - As empresas estarão sendo constantemente avaliadas quanto à qualidade dos produtos 
entregues e dos serviços prestados. Caso os produtos sejam entregues aquém ou além do ponto de 
maturação ou em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, a empresa deverá 
substituí-los em 24 horas. No caso de entrega ou quantidade inferior à estabelecida pela Prefeitura, 
a empresa deverá também, em 24 horas, responsabilizar-se pela complementação. 
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15.6 – Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites 
legais, a critério do Contratante, estima-se o prazo para entrega do objeto licitado, em 2 (dois) dias, 
podendo haver prorrogação de até 5 (cinco) dias corridos, a critério da administração municipal, até 
o limite quantitativo licitado.  

15.9 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 
produtos. 

 

XVI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

 16.1 - Expedida a Autorização de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu 
objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 
inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão 
sob as responsabilidades de Servidor do Setor responsável pela solicitação do objeto, podendo ser: 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação (não superior a 02 dias); 

b) Definitivamente, “após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

conseqüente aceitação.” 

16.1.1 - O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido em até 30 
(trinta) 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 
16.1 do item anterior, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura, mediante Comprovante de 
Recebimento, firmado pelo servidor responsável.  

16.2 - 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.  

16.3 - 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.  

b.2) A CONTRATANTE se propõe a retirar o objeto do presente contrato na sede da 
CONTRATADA, de forma parcelada, conforme sua necessidade, observada a quantidade ora 
contratada.  

§ 1º Na constatação de irregularidade quanto à qualidade do(s) produto(s), a CONTRATANTE 
encaminhará os mesmos para análises complementares sob ônus da empresa Contratada.  

§ 2º O faturamento deverá ser feito através de documentação fiscal da empresa que participou da 
licitação.  
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§ 3º A assinatura do canhoto da nota fiscal indica, tão somente, que a CONTRATANTE está de 
acordo com a quantidade do(s) produto(s). 

 

XVII - DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

17.1 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias úteis, a contar da data de entrega dos produtos 
requisitados e da respectiva nota fiscal/fatura. 

17.2 - A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 17.1 deste item XVII começará a fluir a partir 
da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.  

17.3 - O pagamento será efetuado por meio de cheque nominal ou ordem bancária em nome da 
contratada. 

17.4 – Os preços contratados poderão ser alterados para mais ou para menos, com as devidas 

justificativas, nos termos do artigo 65 inciso II “d” e § 1º da lei nº 8.666/93. 

 

 XVIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

18.1 - Os recursos orçamentários que garantem a efetivação da despesa na seguinte rubrica 
orçamentária: 

FICHA: 

FICHA: 36 - 02.10.00.04.122.00*.2.065.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 171 - 02.45.00.08.122.00*.2.125.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 279 - 02.51.02.10.301.00*.2.213.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 450 - 02.56.02.12.361.00*.2.296.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 550 - 02.60.01.15.122.00*.2.400.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 627 - 02.70.00.20.122.00*.2.440.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 698 - 02.85.01.27.122.00*.2.510.3.3.90.30 - Material de Consumo 

 

XIX– TRATAMENTO DIFERENCIADO À ME E EPP 

 

19.1- 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. 

19.2 - 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: 
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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. 

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

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. 

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

19.4 - Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado. 

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

19.6 - 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. 

 

 XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

20.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

20.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 
serem assinadas pelo Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes.  

20.2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata.  

20.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 
serão rubricados pelo Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes que desejarem.  

20.4 - O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, 
serão publicados no quadro de avisos oficial desta Prefeitura Municipal de Estrela do Sul e site 
www.EstreladoSul.mg.gov.br.  

20.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes serão devolvidos 
ao representante legal da empresa ou procurador no término da reunião ou a devolução poderá ser 
feita via correio, caso não ocorra a retirada no dia da licitação. 

20.6 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

20.6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 01 
(um) dia útil.  

20.6.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  

20.7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro(a).  



                   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 

20.8 - Integram o presente edital:  

Anexo I – planilha do quantitativo e proposta financeira.; 

Anexo II – modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III – mmooddeelloo  ddee  ddeeccllaarraaççããoo  ((IInncciissoo  XXXXXXIIIIII  ddoo  aarrtt..  77ºº  ddaa  CCFF));;  

Anexo IV – modelo de declaração de inexistência de fatos superveniente impeditivo da habilitação; 

Anexo V – credenciamento (procuração); 

Anexo VI – minuta do contrato; 

Anexo VII – minuta da Ata de Registro de preços. 

Todos os anexos integrantes deste certame deverão ser formalizados preferencialmente em papel 

timbrado da licitante exceto o anexo VI, caso a empresa não possuir papel timbrado poderá ser 

apresentados em papel oficio com carimbo da licitante.    

17.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Estrela do Sul, do Estado de Minas Gerais. 

 

Estrela do Sul/MG, 27 de Junho de 2022. 

 

 

 

 

Regiane Patrícia da Silva Azevedo 

PREGOEIRA 
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(Utilizar preferencialmente Papel Timbrado da empresa e Carimbo do CNPJ) 

 

ANEXO I 

 

PROCESSO Nº 36/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. 

. 

  

Rosto Proposta Preços 

 

Razão Social do Licitante: _________________________________________________________ 
 

CNPJ:  ______________________________        Insc. Estadual: __________________________ 

 

Endereço: ______________________________________________________________________ 
 

Cidade: __________________________________  Estado: ______________________________ 
 

Telefone: _______________ Fax: ______________ e-mail: ______________________________ 

 

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS  
 

Banco: ____________________ Agência: ___________ Conta: __________________ 
 

Identidade: _____________________________ Orgão Expedidor: _______________________ 
 

Estado Civil: ____________________________ Nacionalidade: _________________________ 
 

C.P.F: __________________________ e-mail: ________________________________________ 
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(Utilizar preferencialmente Papel Timbrado da empresa e Carimbo do CNPJ) 

 

ANEXO I 

 
-Os itens abaixo pertencem ao processo 36/2022: 

*Informo que a relação de óleos e lubrificantes virá ao final do processo. 
 

 
Observações; 
 
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos 
acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para 
esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. 
Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta 
empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

Assinatura: ____________________________________________ Data: ____/____/ 2022 
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(Utilizar preferencialmente Papel Timbrado da empresa e Carimbo do CNPJ) 

  

AANNEEXXOO  IIII  

 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  

PROCESSO Nº 36/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022  

 

((PPlleennoo  AAtteennddiimmeennttoo  aaooss  RReeqquuiissiittooss  ddee  HHaabbiilliittaaççããoo))  

 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

_________________________________________, inscrito no CNPJ nº _____________ 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 
item 5.1 do Capítulo V do Edital, que Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme 
exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

 

Datado aos _____ dias de _______________ de 2022. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa). 

 

 

 

 

DA: (Nome da Empresa) –  Fone/Fax: ________ 
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(Utilizar preferencialmente Papel Timbrado da empresa e Carimbo do CNPJ) 

  

AANNEEXXOO  IIIIII  

 

 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  

PROCESSO Nº 36/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022  

 

((IInncciissoo  XXXXXXIIIIII  ddoo  aarrtt..  77ºº  ddaa  CCFF))  

 

 

Prezados Senhores, 

 

_________________________________________, inscrito no CNPJ nº. _____________ 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 (  ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Datado aos _____ dias de _______________ de 2022. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função. 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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(Utilizar preferencialmente Papel Timbrado da empresa e Carimbo do CNPJ) 

 

ANEXO IV 

 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  

PROCESSO Nº 36/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022  

 

 

(Modelo de Declaração de Inexistência de). 

Fato Superveniente (Impeditivo da Habilitação) 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ No_______ 

_________________________________, sediada ____________________ (endereço completo) 

____________________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório nº 36/2022, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

ESTRELA DO SUL /MG___________/__________/2022.   

 

 

 

 

(a) ____________________________________________ 

nome e número da identidade do declarante 

Nº DO CNPJ 
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(Utilizar preferencialmente Papel Timbrado da empresa e Carimbo do CNPJ) 

 

ANEXO V  

 

 

CREDENCIAMENTO 

PROCURAÇÃO 

PROCESSO Nº 36/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022  

 

A _______ (nome da proponente) ___________________, CNPJ nº _______________, com sede à 
_________________________, nº ______, Bairro _________, cidade _________________, neste 
ato representada pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu (s) Procurador (es) o 
Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere (m) 
amplo (s) e geral (ais) poderes para, junto ao Município de Estrela do Sul, MG, praticar os atos 
necessários com vistas à participação do outorgante na licitação, modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 13/2022, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, 
poderes especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo 
por bom, firme e valioso. 

 

 

 

____________________, ____ de _____________ de 2022. 

(Reconhecer firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   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 

 

ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/ 2022 

 
INSTRUMENTO CONTRATUAL OBJETIVANDO REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E 
LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E 
MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES E FUNDAMENTO 

1.1) 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 ______________________. 

 

1.3) FUNDAMENTO – A presente contratação fundamenta-se no Processo Administrativo nº. 
36/2022 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 13/2022, homologado em ____ de Julho de 
2022, e na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO, ESPECIFICAÇÕES, NORMAS DE EXECUÇÃO. 

 

 2.1) OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E 
LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL. 

 

2.1.2) ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

2.1.2.1) Executar o objeto no que se refere a, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E 
MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL.  

2.2) NORMAS DE EXECUÇÃO – A empresa contratada para execução do objeto deverá iniciá-
los após a homologação do Sra. Prefeita e solicitação da Secretaria competente, devendo a 
contratada entregá-los dentro do prazo estabelecido e no local determinado pela Secretaria, 
prestando rigorosa observância às normas, ordens e no estabelecido dos documentos a seguir 
relacionados, todos integrantes do processo licitatório e agora deste contrato como se transcritos 
fossem na íntegra: 

 

2.2.1) Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL nº.13/2022; 
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2.2.2) Proposta da contratada; 

 

2.2.3) A execução do objeto será sob regime de Menor  Preço . 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1) VALOR GLOBAL – O valor global deste contrato é de R$___________ 
(__________________________________); 

 

3.2) FORMA DE PAGAMENTO: 

3.2.1) - O pagamento referente á execução do objeto, será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, 
contados da emissão da nota fiscal. 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO 

4.1) O prazo de vigência do contrato será compreendido entre as assinaturas e devendo encerrar-se 
em ____de _______________de 2023. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1 - A Secretaria competente expedirá à empresa vencedora desta licitação, ordem de objetos, 
contendo a quantidade, a descrição do objeto a ser executado e o prazo para entrega. 

 

CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS 

6.1) Para atender as despesas decorrentes desta contratação, serão utilizados os recursos 
provenientes da dotação orçamentária constante no orçamento de 2022:  

FICHA:   

FICHA: 36 - 02.10.00.04.122.00*.2.065.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 171 - 02.45.00.08.122.00*.2.125.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 279 - 02.51.02.10.301.00*.2.213.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 450 - 02.56.02.12.361.00*.2.296.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 550 - 02.60.01.15.122.00*.2.400.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 627 - 02.70.00.20.122.00*.2.440.3.3.90.30 - Material de Consumo 

FICHA: 698 - 02.85.01.27.122.00*.2.510.3.3.90.30 - Material de Consumo 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

7.1) DO CONTRATANTE: 
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7.1.1) paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução do objeto licitado, de forma parcial ou 
total, mediante pagamento único e exclusivo do objeto entregues; 

 

7.1.2) atender dentro do prazo previsto a solicitação da secretaria competente; 

 

7.1.3) efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste contrato. 

 

7.2) DA CONTRATADA: 

7.2.1) devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua entrega, expressas em 
cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com 
os termos da licitação e da proposta a que se vinculam; 

 

7.2.2) entregar o objeto no prazo previsto conforme solicitação; 

 

7.2.3) Arcar com todas as despesas com estadias, refeições e deslocamentos, que forem necessárias 
para a entrega do objeto; 

 

7.2.4) responder pelo ressarcimento de danos causados diretamente à Administração, decorrentes da 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 

 

7.2.5) manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

(Subcláusula Única) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais, securitários e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

8.1) O Contratante reserva-se o direito de fiscalizar o objeto licitado, podendo para isso; 

 

8.1.1) ordenar a imediata paralisação, bem como a substituição do objeto da Contratada; 

 

8.1.2) sustar os pagamentos das faturas no caso de inobservância de qualquer exigência quanto ao 
cumprimento do contrato. 

    

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
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9.1.) I - O CONTRATADO obriga-se a proporcionar à Administração o mesmo atendimento 
dispensado aos demais clientes. 

 

9.1.2 - O CONTRATADO obriga-se a entregar o objeto dentro do prazo previsto pela contratante. 

 

9.1.3 - O CONTRATADO obriga-se ao reconhecimento dos direitos da Administração em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93. 

 

9.2) - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 - Obriga-se a CONTRATANTE ao pagamento dos valores devidos nos prazos estabelecidos. 

Subcláusula Única) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais, securitários e comerciais não transferem à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO 

10.1) O Contratante reserva-se o direito de fiscalizar o objeto licitado conforme anexo I, podendo 
para isso; 

10.1.1) Ordenar a imediata paralisação, bem como a substituição do objeto que se verificarem 
falhas. 

10.1.2) Sustar os pagamentos das faturas no caso de inobservância de qualquer exigência quanto ao 
cumprimento do contrato; 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MODIFICAÇÕES E REAJUSTES 

11.1) Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidade (supressão ou acréscimo de novos 
valores), bem como prorrogação de prazo das mercadorias licitadas, poderá ser determinado pelo 
Contratante através de comprovante de sua distribuidora constando o percentual do reajuste, 
atendido o disposto no artigo 65, inciso alínea “d” § 1º da Lei  n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES 

12.1) Caso a empresa vencedora se recuse a cumprir as obrigações assumidas no presente Contrato 
ou venha a fazê-lo em desacordo com o Edital, à Prefeitura Municipal de Estrela do Sul fica 
reservado o direito de aplicar as penalidades de advertência, multa ou suspensão do direito de licitar 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL. 

 

12.2) As multas, caso aplicadas, serão de acordo com a legislação em vigor e obedecerão aos 
seguintes critérios: 

12.2.1) Será aplicada multa de 2%(dois por cento) sobre o valor total dos itens entregues em 
desacordo com a especificação solicitada, em favor da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul – 
MG. 

12.2.2) Será aplicada multa de 1%(um por cento) ao dia útil por atraso na entrega dos materiais, 
calculada sobre o valor do item em questão, contada a partir da data limite para a respectiva entrega. 
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12.2.3) O valor das multas aplicadas poderão ser glosados nos pagamentos da contratada, que 
concorda com este termo mediante a assinatura deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – RESCISÃO 

13.1) O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por 
parte do contratante, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos 
elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – CASOS OMISSOS 

14.1) Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 8.666, de 
21.06.93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça 
aqui menção expressa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – FORO 

15.1) Fica eleito o foro da Comarca de Estrela do Sul/MG, para dirimir quaisquer dúvidas 
provenientes do presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa 
renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter por mais privilegiado que este 
seja. 

E por estarem plenamente acordes com todas as cláusulas e condições aqui consignadas, assinam o 
presente instrumento, perante as testemunhas signatárias em 03 (três) vias de igual teor e forma para 
que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir o presente tão inteira 
e fielmente como nele se contém, em todas as suas cláusulas e condições, por si e sucessores. 

 

Estrela do Sul-MG, ____de ____________de 2022. 

 

_______________________________________ 

 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL 

DAYSE MARIA SILVA GALANTE 

Contratante 

 

 

_______________________________________ 

Contratada 

 

 

Testemunhas: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 
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VII – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022  

 

PROCESSO N°: 36/2022. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E 
LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL. 

 

VALIDADE: 12 MESES. 

 

Ao(s) xxxxx dia(s) do mês de xxxxxxxx de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul 
– MG, situada na Rua Alfredo Tormin, 32 – Centro, a Exma. Prefeita Municipal Dayse Maria Silva 
Galante, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 
2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de 
Janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93 
e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 13/2022, por deliberação do Pregoeiro e Comissão de 
Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada pela Prefeita Municipal, RESOLVE registrar 
Preços para futura e eventual contratação para, a com especificações, os quantitativos e os preços de 
referência, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus anexos, conforme 
especificado no Anexo I deste Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido classificadas(s) a(s) 
Proposta(s) apresentada(s) pela(s) empresa(s) .............................., portadora do CNPJ/MF sob o nº 
........................, localizada à..............................., nº ......................, na cidade de ...................., Estado 
de ...................., CEP: ..........,classificada(s) em primeiro(s) lugar(es) de acordo com resultado 
obtido na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, anexa ao Processo, observadas as condições 
enunciadas nas Cláusulas que se seguem.  

Esse termo está vinculado ao edital do Pregão Presencial par Registro de Preços n.º 13/2022, 
autorizado no processo licitatório n.º 36/2022 (art. 55, XI). 

Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor do (s) produto (s) conforme resultado obtido na Ata de 

Reunião de Julgamento de Propostas, anexa ao presente instrumento, com o valor total estimado de 

R$....................... (........................................). 

 

I - DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
ÓLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E 
MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL. 

 

II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
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2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, a partir 
da sua assinatura. Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados 
os procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993. 

2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será 
obrigado a adquirir o(s) produto(s) referido(s) nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas registradas. 

 
2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços 
será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 
 

 III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 
objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

3.2 – Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer 
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da 
Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida a ordem de classificação. 

3.3 – Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, 
desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

3.4 – Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá 
permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 100% (Cem por cento) 
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

 

IV- DO PREÇO  

 

4.1 – O (s) preço (s) ofertado (s) pela (s) empresa (s) signatária (s) da presente Ata de Registro de 
Preços são os constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a 
respectiva classificação no Pregão Presencial 13/2022. 

4.2 – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será de acordo com a Ata de Reunião de 
Julgamento de Propostas anexa ao Pregão Presencial nº 13/2022, pela empresa detentora da 
presente Ata, as quais também a integram. 

 

V – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

5.1 – Em cada fornecimento, o prazo parcelado de cada entrega do produto será de dois dias, e será 
contado a partir da Ordem de Fornecimento. 

5.2 – O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de um dia útil da data da comunicação 
à empresa através do setor de compras. 



                   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 

5.3 – O Fornecimento dos Itens pela empresa, deverá ser iniciado imediatamente após a emissão da 
ordem de fornecimento enviada pelo setor de compras. 

5.4 – Os itens deverão ser entregues no a critério da Secretaria Municipal solicitante. 

 

VI – DO PAGAMENTO  

6.1 – O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias úteis, a contar da data de entrega dos produtos 
requisitados e da respectiva nota fiscal/fatura. 

6.2 – A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 17.1 deste item XVII começará a fluir a partir 
da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.  

6.3 – O pagamento será efetuado por meio de cheque nominal ou ordem bancária em nome da 
contratada. 

6.4 – Os preços contratados poderão ser alterados para mais ou para menos, com as devidas 
justificativas, nos termos do artigo 65 inciso II “d” e § 1º da lei nº 8.666/93. 

 

VII- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

 

7.1 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos 
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para 
data posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado empenho aos produtos dele 
advindo não são passiveis de reequilíbrio. 

7.2 – Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital 
do Pregão que precedeu o presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à 
detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

7.3 – Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá 
ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário 
do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 

 

7.4 – O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) acompanhado(s) da nota-fiscal ou nota-fiscal 
fatura, conforme o caso. 

 

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

 

7.6 – A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

 

08 – DAS PENALIDADES 
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8.1 – A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na 
licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, 
ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração. 

8.2 – A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de fornecimento, dentro do 
prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 100% (cem 
por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos. 

8.3 – Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a 
Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de dez por cento do valor 
remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de 
qualquer outra irregularidade. 

8.4 – As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado á 
detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na 
forma da lei. 

 

IX- DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

 

9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 
artigo 65 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993. 

9.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão 
Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata. 

9.3 – Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço 
praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

9.4 – Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado no mercado; 

9.5 – Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e 

9.6 – Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de 
negociação. 

9.7 – Quando o preço de mercado tornar se superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante 
requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá: 

9.8 – Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de fornecimento. 

9.9 – Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação; 

9.10 – Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 

 

X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

 

10.1 – O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o 
disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
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10.2 – A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 
Federal8.666/93. 

 

XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito Pela 
Administração, quando: 

11.2 – A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

11.3 – A detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 

11.4 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, 
a critério da Administração; 

11.5 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro 
de preços, se assim for decidido pela Administração; 

11.6 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

11.7 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

11.8 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; 

11.9 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

11.10 – Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 
Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, 
incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

11.11 – A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 
com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades 
previstas no Item 08 deste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1 – As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas 
na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será informada por ocasião 
da emissão da Nota de Empenho. 

 

XIII – DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

 

13.1 – A Aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, 
pelo Secretário requisitante, a dotação orçamentária será informada por ocasião da emissão da Nota 
de Empenho. 
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XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1 – Integram e vinculam esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 13/2022 e as propostas das 
empresas classificadas no certame supranumerado, conforme Mapa de Apuração anexo ao presente 
instrumento.  

14.2 – A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram-se 
registrados. 

14.3 – Fica eleito o foro da comarca de Estrela do Sul – MG para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata. 

14.4 – Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à execução do contrato, serão 
resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal n.º 10.520/02 e 
subsidiariamente a lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais de Direito.  

 

Estrela do Sul/MG, __ de __________ de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL 

DAYSE MARIA SILVA GALANTE 

Contratante 

 

 

 

_______________________________________ 

Contratada 

 

 

Testemunhas: 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL

2022/13

2022/36Processo de Licitação: 

Proposta de Preços

Razão Social do Licitante:

Endereço:

Cidade:

Telefone : Fax : e-mail :

PREGÃO PRESENCIAL Nr.

ANEXO I

CNPJ: Insc. Estadual:

Estado:

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: Agência: Conta:

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:

Identidade: Orgão expedidor:

Estado Civil: Nacionalidade:

CPF: e-mail:

Protocolo do Processo: 36 2022/

Solicitação de Despesas Req. de Material
/ - /

Requisitantes Dotações
00021000 - Secretaria Municipal de Administração 0036/2022
00024500 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento 0171/2022

00025102 - Bloco: Atenção Básica 0279/2022

00025602 - Gestão do Ensino Fundamental 0450/2022
00026001 - Secretaria Munic. de Obras e Serviços Ur 0550/2022

00027000 - Secretaria Munic. de Obras e Serviços Ru 0627/2022

00028501 - Secretaria Municipal de Esportes 0698/2022
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Séq. QuantidadeUn Especificação Marca Vlr. TotalCódigo Vlr. Unitário

1 UN 115,00 18401 ADITIVO DE RADIADOR 1L(ADITIVO DE ARREFECIMENTO PARA RADIADOR ORGÂNICO DE
LONGADURAÇÃO E COLORAÇÃO ROSA(NORMAS ABNT NBR 14261 - TIPO A,  ASTMD4985 E
ASTMD3306E APROVAÇÃO INMETRO).

2 GL 16,00 7825 ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO GALÃO 20L.

3 UN 59,00 18400 FLUIDO DE FREIO DOT. 4  500ML(FLUIDO PARA FREIO, CLASSIFICAÇÃO DOT 4, CAIXA DE 40
EMBALAGENS DE 500ML CADA.

4 BD 28,00 18410 GRAXA Á BASE DE LÍTIO EM GRAU NGL12 COM ADITIVO EP EM EMBALAGEM DE 20 LITROS (PARA
O USO AUTOMOTIVO EM CONDIÇÕES ELEVADAS DE CARAGA E TEMPERATURA, COM PONTO
DEGOTA ACIMA DE 250ºc, PARA PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO, ALTA
RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA E ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO

5 UN 102,00 17953 OLEO 15 W 40 DIESEL 1ª LINHA (BALDE DE 20 LTS)

6 UN 200,00 14980 OLEO 15W40 SEMI SINTETICO EMBALAGEM COM 1 LITRO

7 UN 160,00 9357 ÓLEO 2 TEMPOS 500 ML

8 GL 29,00 18404 OLEO 90 PARA CAMBIO MANUAL 20L(Óleo lubrificante de extrema pressão, recomendado para caixas de
mudança, diferenciais, caixas de câmbio, equipamentos de terraplanagem, equipamentos agrícolas e outras caixas
de engrenagens automotiva,

9 L 40,00 18402 OLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF 1L ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF INDICADO PARA USO
EMTRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, TRANSMISSÕES MANUAIS E SISTEMAS DE DIREÇÃO
HIDRÁULICADE VEÍCULOS LEVES E PESADOS.

10 BD 69,00 18399 OLEO HIDRÁULICO 68 - 20L(ISO 68) TIPO DIN - 51524 PARTE 2 (HLP),ESPECIALMENTE
DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÕES EM SISTEMA HIDRÁULICOS DE TRATORES, MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. ESTE FLUÍDO APRESENTA EXCELENTE RESISTÊNCIA À CORROSÃO E
A OXIDAÇÃO, BEM COMO ALTA PROPRIEDADE ANTIESPUMANTE E BOA ESTABILIDADE TÉRMICA.
EMBALAGEM DE 20 LITROS

11 UN 90,00 15054 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 EMBALAGEM DE 1 LITRO

12 L 80,00 18463 OLEO LUBRIFICANTE 5 W30 MOTOR A DIESEL 1L

13 L 30,00 18462 OLEO LUBRIFICANTE 5 W30 MOTOR A GASOLINA 1L
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Carimbo Padronizado
Validade da Proposta

(no mínimo em 60 dias)

Prazo para Entrega _______/_______/_____________

_______/_______/_____________
Total Geral   R$  ____________________________

_____________________________________

Observações

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preēos e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condiēões gerais e especiais estabelecidas para esta
licitaēćo, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.
Assinatura:  _________________________________________________________________________________________________________         Data:     _______/_______/___________
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