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PROCESSO LICITATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI 

–MG  

Processo nº. 12/2017  Modalidade: Pregão Presencial nº. 08/2017 

A sessão pública do respectivo Pregão será iniciada às 09h00m do dia 22/03/2017, onde 

deverão ser apresentados: 1- DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O 

CREDENCIAMENTO; 2-DECLARAÇÃO DE QUE O PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 3- DECLARAÇÃO DE ME/EPP (se for o caso) e 4- 

ENVELOPES de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO” 

O horário para credenciamento dos proponentes será de 09h00min até 09h10min, não 

podendo ser credenciado os interessados que se apresentarem na sessão após o término deste 

prazo. 

Objeto: Contratação de empresa, mediante Sistema de Registro de Preços, para fornecimento 

de lubrificantes, graxas e produtos de Limpeza automotiva para atender a demanda da frota 

Municipal da prefeitura de Cristiano Otoni pelo período de 12 meses, segundo especificações 

de itens contidos no Anexo I do presente Instrumento. 

Forma de Julgamento: Menor preço por item. 

Endereço: Rua Manoel Domingos Baeta, nº 191, Bairro centro, Cristiano Otoni – MG, CEP 

36426-000. 

Horário de Funcionamento da Prefeitura:segunda à sexta das 08h00 às 16h00. 

Telefone:  

(31) 3724-1350 

Telefax:  

(31) 3724-1024 

e-mail:licitacao@cristianootoni.mg.gov.br 

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni neste ato representada pelo Prefeito Municipal Evaldo 

Jesus de Souza, juntamente com o Pregoeiro Municipal e a respectiva Equipe de apoio, vem 

determinar a instauração do procedimento licitatório com base na Lei federal 10.520 de 17 de 

julho de 2002, 8.666 de 23 de junho de 1993, Lei Complementar 123/06, Lei Municipal nº 

689/09, e Decreto Municipal46, de 02 de dezembro de 2013, tornando público que se acha aberto 

o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM 

autorizado pelo Processo mencionado no preâmbulo deste instrumento convocatório. 

2 – DOS ANEXOS 

 

02.1 - Constituem parte integrante do presente Instrumento Convocatório os anexos abaixo 

listados: 

mailto:licitacao@cristianootoni.mg.gov.br
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Anexo I – Termo de Referência/ Do Objeto; 

Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Habilitação; 

Anexo IV – Modelo Declaração de não empregar menor de 18 (dezoito anos) – inciso V do art. 

27, da Lei Federal nº. 8.666/93; 

Anexo V – Modelo de Planilha da Proposta; 

Anexo VI – Minuta do Contrato Administrativo. 

Anexo VII – Modelo de declaração – Lei complementar 123/2006. 

 

03 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

03.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa, mediante Sistema de 

Registro de Preços, para fornecimento de lubrificantes, graxas e produtos de Limpeza 

automotiva para atender a demanda da frota Municipal da prefeitura de Cristiano Otoni pelo 

período de 12 meses, segundo especificações de itens contidos no Anexo I do presente 

Instrumento. 

03.2 - É vedada a transferência total ou parcialdo Objeto desta Licitação para terceiros sem 

autorização da Contratante, como também,dos direitos e/ou obrigações adquiridos pela Empresa 

licitante vencedora. 

04– DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

04.1 - As despesas pertinentes ao presente processo licitatório serão empenhadas nas seguintes 

dotações próprias, previstas no orçamento vigente de 2017:  

 
Gabinete do Prefeito: 

 02.01.01 – 0412202002.013 – 339030.00 – ficha 33 – fonte 100 

 

Convênio com a Polícia:  

Civil – 02.01.01 - 0618106012.019 – 339030.00 – ficha 66 – fonte 100 

Militar – 02.01.01 - 0618106012.018 – 339030.00 – ficha 59– fonte 100 

Administração: 02.02.01 – 0412200012.021 – 339030.00 – ficha 87 – fonte 100 

 

Educação:  

Secretaria: 02.03.01 – 1212203002.039 – 339030.00 – ficha 154 – fonte 101 

Transporte Escolar: 02.03.01–1236103082.045 – 339030.00–ficha 182–fonte 101 

02.03.03 – 1236103082.045 – 339030.00 – ficha 233 – fontes: 122, 145 e 147 

Universitários: 02.03.04 – 1236412112.049 – 339030.00 – ficha 265 – fonte 100 

 

Obras: 02.04.01 – 0412205012.059 – 339030.00 – ficha 281 – fonte 100 

Limpeza – 02.04.01 – 1545205032.063 – 339030.00 – ficha 301 – fonte 100 

Frota: 02.04.02 – 2678203192.067 – 339030.00 - ficha 334 – fonte 100 

 

Saúde: Vinculados: 02.05.01 – 1030104002.082 – 339030.00 – 448 – fontes: 

148 – valor R$ 10.000,00 e 155 – R$ 10.000,00 
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Próprios – 02.05.01 – 1030104032.133 – 339030.00 – 483 – fonte 102 

Vigilância Sanitária – 02.05.01 – 1030404012.087 – 339030.00 – ficha 564 – fontes 102 

Epidemiologia – 02.05.01 – 1030504012.138 – 339030.00 – ficha 586 – fonte 102 

Secretaria – 02.05.02 – 1012200102.090 – 339030.00 - ficha 610 – fonte 102 

 

Assistência Social: 02.09.00 – 0824406072.096 – 339030.00 – 644 – fonte 100 

Conselho Tutelar: 02.09.02 – 0824306122.104 – 339030.00 – ficha 715 – fonte 100 

 

Cultura: 02.11.00 – 1339203162.143 – 339030.00 – ficha 761 – fonte 100 

02.11.02 – 1339200202.121 – 339030.00 – ficha 798 – fonte 100 

 

05 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

05.1 - Poderão participar do procedimento licitatório todas as ME, EPP e MEIque sejam do ramo 

pertinente ao objeto do certame e preencham as condições exigidas noinstrumento convocatório. 

 

05.2 - O licitante poderá participar da Reuniãodo referido processo licitatório mediante simples 

comparecimento, por meio de seu representante legal ou um procurador devidamente 

credenciado para tal fim (Anexo II), ou apenas enviando os documentos avulsos e os envelopes 

exigidos,desde que estes se encontrem em total conformidade com o exigido neste Edital. 

 

06 - DAS VEDAÇÕES: 

 

  06.1 – Não será admitida nesta licitação a participação de: 

 

a) - Pessoas Jurídicas, isolada ou em sociedade, cujos titulares ou sócios componentes tenham 

vínculos com a Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni, como servidor, comissionado ou 

agente político de qualquer natureza; 

 

b) - Pessoas Jurídicas, ou seus representantes legais, que tenham praticados atos ilícitos 

visando frustrar os objetivos desta licitação; (art. 88, II) 

 

c) - Pessoas Jurídicas, ou seus representantes legais, impedidos de contratar em virtude de atos 

ilícitos praticados contra a Administração Pública. (art. 88, III)  

 

d) - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  

 

e) -Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, ou processo de falência. 

 

06.2 - A participação no presente certame implica no reconhecimento da inexistência de 

qualquer fato impeditivo, sendo a observância das vedações acima listadas de inteira 

responsabilidade do licitante, estando o participanteconstituído em má fé para todos os efeitos 

de direito, se sujeitando às penalidades cabíveiscaso participe do respectivo procedimento 

licitatório estando incurso de qualquer impedimento. 

 

07 – DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 
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07.1 –Serão exigidos em avulso, devendo ser apresentados ao longo da sessão pública do 

aludido processo forados envelopes de “Proposta de preços” e “Documentos para Habilitação”: 

 

1- Os documentos referentes ao credenciamento, de acordo com o estipulado na cláusula 

abaixo; 

2- Declaração de que o proponente cumpre os requisitos de habilitação contidos neste edital 

(modelo anexo III) 

3- Declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/2006(modelo anexo VII) ou 

certidão simplificada emitida pela junta comercial, conforme seja o caso. 

 

07.2 – A documentação referente à habilitação da proponente declarada vencedora do certame 

será analisada ao final da sessão, devendo todas as certidões e declarações que constituem esta, 

listadas na cláusula 15.1,serem apresentadas dentro do envelope “Documentos para 

Habilitação”. 

 

08 - DO CREDENCIAMENTO 

 

08.1 –A etapa de Credenciamento tem por objetivo averiguar os poderes específicos de 

representação do indivíduo presente na sessão do processo licitatório junto à respectiva 

proponente participante que ele alega representar devendo este ser efetuado com estrita 

obediência à ordem de chegada dos participantes e dentro do horário estipulado no 

preâmbulo deste edital. 

 

08.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em 

todas as etapas/fases deste processo licitatório, formular lances/ofertas nas etapas de lances 

oudesistir verbalmente de formular estes, negociar a redução de preços, desistir expressamente 

da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão ou manifestar-se imediata e 

motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da 

sessão, e prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro bem como pela Equipe de 

Apoio, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

08.3 - Para efetuar o credenciamento, oeventual participante deverá apresentaros documentos 

listados abaixo conforme caso específico, ficando o indivíduo responsável pela autenticidade e 

legitimidade destes. 

 

a) - Tratando-se de representante legalda Empresa participante: 

Deverá ser apresentado o contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 

devidamente registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura. 

 

b) - Tratando-se de procuradorda Empresa participante: 

Deveráser apresentado, além do comprovante de CPF ou RG do sócio 

administrador,contrato social ou outro instrumento de registro comercial juntamente 

com o instrumento de procuração pública ou particular (vide modelo Anexo II) do qual 

constem poderes específicos para negociar preços, interpor recursos bem como desistir de 

sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame do correspondente 

processo licitatório.  
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08.4 - Tanto o representante legal, como o procurador da Empresa, deverão no ato de 

credenciamento identificar-seapresentando carteira de identidade ou outro documento 

equivalente que contenha foto. 

 

08.5–Todos os documentos exigidos para fins de Credenciamentodeverão ser apresentadosem 

avulso, fora dos Envelopes de “Proposta de preços” e “Documentos para Habilitação”. 

 

08.6 - Não será aceito o credenciamento de uma pessoa (representante) para mais de uma 

empresa, sendo admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

 

08.7 – O credenciamento não é obrigatório podendo o licitante participar do presente certame 

sem representante credenciado desde que atenda a todas as exigências previstas neste 

Instrumento Convocatório, devendo encaminhar à Administração os envelopes e demais 

documentos avulsos exigidos na sessão pública pessoalmente ou por meio postal. 

 

08.8 - A ausência do Credenciamento, ou sua apresentação em desconformidade com as 

exigências previstas acima não impedirá a permanência do indivíduo durante a realização da 

sessão, mas impossibilitará aproponentede praticar exclusivamenteos atos presenciais da sessão, 

não podendo estaformular novas ofertas e lances de preços na etapa de lances verbais, nem se 

manifestar durante o transcurso do Pregão também não podendo interpor recurso, valendo-se 

apenas dos termos de sua proposta escrita. 

 

08.9 – A equipe responsável pela Licitação somente autenticará os documentos constantes do 

credenciamento, com a apresentação imediata do original ou copia autenticada em cartório, 

quando assim for necessário. 

 

08.10 – Dentro do prazo de credenciamento, poderão ser sanadas pequenas falhas formais, que 

não causem prejuízo à licitação e aos princípios a ela inerentes. 

 

09 – DAS CONDIÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

09.1–Apósdesenvolvido o credenciamento das proponentes que comparecerem, será declarada 

encerrada esta etapa, iniciando-se o procedimento seguinte onde serão recebidos e examinados 

os documentos avulsos exigidospara averiguar as condições das Empresas licitantes antes da 

entrega dos envelopes. 

 

09.2 - Todos os licitantes participantes deste Pregão, independentemente de estarem 

credenciados ou não, deverão obrigatoriamente apresentar à Administração declaração de que 

cumprem plenamente todos os requisitos necessários para habilitação no respectivo processo 

(DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, Anexo III). 

 

09.2.1 – O atendimento a exigência descrita acima é condição para que a Licitante participe do 

Pregão, sendo que ausência da referida declaração ou sua apresentação em desconformidade com 

as exigências previstas neste Edital inviabilizará a participação da Proponente neste Processo 

Licitatório impossibilitando consequentemente o recebimento dos envelopes “Proposta de 

Preços” e “Documentos para Habilitação”.  
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09.3 – Para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro 

de 2006, as proponentes deverão no ato da entrega da Declaração de Habilitação,fazerem prova 

de seu enquadramento como micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte, ou MEI,mediante 

apresentação decertidão simplificada emitida pela junta comercialou da apresentação da 

Declaração de ME/EPP (conforme modelo do Anexo VII). 

 

09.3.1 – Não comprovada a condição do enquadramento da Empresa participante na condição 

ME ou EPP antes da abertura do envelope “Proposta de Preços”nos moldes das exigências 

contidas na cláusula acima, esta proponente ficará impossibilitada de valer-se dos benefícios 

previstos na Lei da Complementar 123/06. 

 

09.4 – A Declaraçãode que a proponente cumpre os requisitos de habilitação bem como a 

declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte/certidão simplificada da junta 

comercial deverão ser apresentadas em avulso, não devendo integrar os envelopes exigidos 

para este Pregão. 

 

09.5 –Na análise das condições de participação, poderão ser sanadas pequenas falhas formais, 

que não causem prejuízo à licitação e aos princípios a ela inerentes; 

 

10 - DOS ENVELOPES 

 

10.1 - Para participar do certame licitatório previsto neste Edital, o Licitante deverá apresentar 

sua proposta de preços para o objeto da licitação (conforme anexo V), no envelope “01 - 

proposta de preços”, como também toda a documentação exigida no envelope “02 - documentos 

para habilitação”. 

 

10.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente em 

02 (dois) envelopes distintos, contendo em sua parte externa a referida identificação, (Ex “01 - 

Proposta de preços” e “02 - Documentos para habilitação”), sendo encaminhados ao Setor de 

Licitações, obedecendo as seguintes condições sob pena de inaptidão para participar do 

mencionado certame: 

 

1- Serem opacos, indevassáveis e lacrados, de forma a garantir a sua inviolabilidade. 

 

2- Conterem a identificação do licitante edo processo licitatório. 

 

10.2.1–Os documentos exigidos em avulso (referente ao credenciamento, declaração de 

habilitação e a declaração de enquadramento na condição de ME/EPP, quando for o caso) 

deverão ser apresentadosfora dos Envelopes. 

 

OBS: A Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni não se responsabilizará por envelopes 

enviados via postal e que sejam protocolados fora do prazo previsto. 

 

11 – DA “PROPOSTA” 

 

11.1 - O envelope 01 “proposta de preços” deverá ser entregue juntamente com a declaração de 

habitação e, se for o caso com a declaração de enquadramento na Lei complementar 

123/2006/certidão simplificada da junta comercial. 
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11.2 - A proposta deverá ser preenchida pela proponente de forma clara, com valores expressos 

conforme o exigido no Anexo V, sem emendas ou rasuras que comprometam seu entendimento. 

 

11.3 - A proposta deverá ser elaborada em língua portuguesa, de preferência em papel timbrado 

da Licitante devendo estar assinada pelo representante legal ou por seu procurador; 

 

11.4 - A simples apresentação de proposta condiz da total e irrevogável aceitação e submissão, 

por parte do licitante, de todo e qualquer termo ou condição previsto neste instrumento 

convocatório e seus Anexos, sendo que após apresentação desta não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

11.5- Todos os preços, apresentados na proposta, deverão ser estipulados em valor unitário e 

por item, em algarismoscom dois dígitos após a vírgulaem moeda oficial do país; 

 

11.6 - Nos preços apresentados na proposta, deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas 

diretas ou indiretas; despesas com impostos, fretes, seguros, mão-de-obra, materiais usados, 

encargos e tributos sociais, fiscais e comerciais, custos diretos e indiretos, não sendo admitidas 

quaisquer outras despesas inerentes à prestação de serviços, ou venda da mercadoria licitada. 

 

11.7 - As propostas apresentadas serão consideradas com prazo mínimo de validade de 60 

(sessenta) dias, independentemente de estar constando prazo inferior na mesma, sendo que 

ultrapassada aquela validade, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

11.9 - Os preços ofertados não poderão ser reajustados durante a vigência do contrato 12 (doze) 

meses; sendo apenas permitido realinhamento de valores, a título de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro, desde que comprovada alteração do valor do objeto mediante 

apresentação da Nota Fiscal do referido fornecedor ao Licitante vencedor. 

 

11.10 - É reservado ao Município de Cristiano Otoni o direito de solicitar a licitante vencedora 

amostra prévia do objeto licitado, ou parte deste, visto que somente serão aceitos de fato os 

itens que se enquadrarem nos parâmetros solicitados na especificação constante no Anexo I, 

podendo para tanto utilizar-se de profissionais especializados na atividade relativa ao objeto 

licitado; 

 

11.11 –Na análise da propostapoderão ser sanadas pequenas falhas formais, que não causem 

prejuízo à licitação e aos princípios a ela inerentes 

 

12 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

12.1 - Serão desclassificadas as propostas: 

 

a) Contidas em envelope aberto, transparente, com rasuras, ou que de qualquer forma possa 

caracterizar a sua inviolabilidade; 

 

b) Que não atenderem às exigências do ato convocatório, descumprindo os termos, valores e 

quantidades, previstos neste instrumento e Anexo (s). 
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c) Que não atenderem aos objetivos ou “regras específicas” deste certame;  

 

d) Que apresentarem valores que tornem os preços inexeqüíveis na forma da lei ou 

apresentarem acréscimos que deixem as propostas com preços acima do permitido neste 

instrumento convocatório; 

 

e) Que transgridam a legislação vigente; 

 

f) Outros casos previstos em lei, ou melhor especificados no corpo deste instrumento 

convocatório, de acordo com justificada decisão da comissão permanente de julgamento e 

licitações. 

 

13 - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS 

 

13.1 –Procedendo-se a abertura dos envelopes contendo a proposta de preços dos licitantes 

participantes, será verificada a conformidade do conteúdo destes com os requisitos estabelecidos 

neste Edital no que se refere tanto aos critérios formais de apresentação quanto às especificações 

dos objetos ofertados. 

 

13.2 – No exame de conformidade, poderão ser sanadas pequenas falhas formais, que não 

causem prejuízo à licitação e aos princípios a ela inerentes; 

 

13.3 – Após a análisede conformidade as propostas serão assinadas pelos licitantes presentes e 

classificadas preliminarmente em obediência ao critério crescente de menor preço por item. 

 

13.4–Havendo apenas um Licitante ou uma única proposta válidapoderá o Pregoeiro determinar 

a suspensão ou repetição do Pregão, ou ainda dar prosseguimento ao Processo, estando este 

condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 

 

13.4.1 –Quando o pregão prosseguir havendo apenas umaproposta válida, caso em que se tornará 

inviável realizar a etapa de lances verbais, será iniciada negociação com a proponente buscando 

o melhor preço para a Administração, onde a proposta só poderá ser aceita se o preço ofertado 

estiver compatível com o estimadopara a contratação conforme pesquisa de média de preços 

praticados pelo mercado realizada pelo Departamento Municipal de Compras e parte integrante 

deste processo licitatório. 

 

14 - DA ETAPA DE LANCES VERBAIS 

 

14.5.1 – Esta etapa tem por objetivo selecionar a melhor proposta para Administração mediante 

lances verbais decrescentes e sucessivos entre os licitantes participantes. 

 

14.5.2 –No curso da sessão será classificada para a etapa de lances verbaiso autor da oferta de 

valor mais baixo etodos aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.  

 

14.5.3 - Não havendo no mínimo 03 (três) propostas que se enquadremnas condições definidas 

no item anterior, passarão à fase de lances, as 03 (três) melhores ofertas, independente do 

número de licitantes; 
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14.5.4 -O primeiro lance caberá ao autor da proposta selecionada de maior preço. Na 

sequênciaserão convidadas individualmente as demais proponentes classificadasem 

conformidade com a ordem decrescente de valor, sendo que o licitante da proposta de menor 

preço será o último a dar lance, seguindo a mesma sequência nas rodadas subseqüentes 

observado o valor mínimo estipulado para redução entre lances, ou seja, 1%(um por cento) 

do último valor ofertado; 

 

14.5.5 - Existindo propostas escritascontendo o mesmo valor, a ordem classificatória para 

convocação das ofertas de lances será a decrescente decredenciamento. 

 

14.5.6–O desinteresse ou a desistência da proponente em apresentar lances quando convocada 

para tal fim resultará na exclusão desta no que se refere à etapa de lances verbais, ficando a 

mesma impedida de apresentar novos lances, sendo mantido o seu último preço ofertado, 

paraefeito de ordenação das propostas. 

 

14.5.7 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades prevista neste edital e na legislação vigente. 

 

14.5.8 - O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as 

proponentes declinarem da correspondente formulação de lances. 

 

14.5.9 - Finalizada a etapa competitiva será classificada a ordem das propostas das empresas 

participantesem ordem crescente de valor, passando a fase de negociação ondeserá analisada a 

aceitabilidade do preço da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito; 

 

14.5.10 –Encerrada a etapa de negociação, caso não exista manifestação de interpor recurso por 

parte das outras licitantes, o objeto do respectivo certame será adjudicado à licitante que 

apresentou a proposta declarada como mais vantajosa para a administração; 

 

15 - DA HABILITAÇÃO 

  

15.1 –O proponente poderá habilitar-se a presente licitação apresentando o CRC fornecido pela 

prefeitura municipal de Cristiano Otoni - MG atualizado, ou apresentando no interior do 

envelope “documentos para habilitação”, os documentos abaixo listados conforme situação 

específica:  

 

1- Comprovante de Identidade e CPF do Sócio administrador; 

 

2 - Contrato Social da Empresa com sua última alteração, ou documento equivalente, o qual 

comprove o objeto da empresa e a titularidade do sócio gerente/Administrador/proprietário; 

 

3 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da fazenda 

(CNPJ); 

 

4 - Certidão Negativa de débito com a Secretária da Receita federal em conjunto com a dívida 

ativa da União; 
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5 - Certidão Negativa de débito com a Fazenda Estadual da sede do licitante proponente. 

 

6 - Certidão Negativa de débito com a Fazenda Municipal da sede do licitante proponente; 

 

7 - Certidão Negativa de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 

09 - Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

com data de validade de 90 (noventa) dias contatados da data de emissão. 

 

10- Declaração de que não empregam menores de idade, em cumprimento ao estipulado no 

art. 27, inciso V da Lei nº 8.666/93 (vide anexo IV); 

 

OBS 01: Se a licitante for a Matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

sendo filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz, ou seja, 

certidão de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros e certidão de 

débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união.   

 

OBS 02: Os documentos apresentado corretamente no credenciamento pelo licitante poderão ser 

considerados para fins de habilitação, quando também exigidos nesta fase do processo. 

  

15.2- Toda a documentação solicitada deverá estar dentro do prazo de validade, no mínimo, 

até a data fixada para audiência de abertura do respectivo processo, sendo que todos os 

documentos que não apresentarem prazo de validade, caso sejam certidões ou outros documentos 

que se refiram àregularidade fiscal, estes serão considerados válidos por 90 (noventa) dias a 

partir da data de emissão. 

 

15.3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou ainda 

em cópia xerografada, desde que acompanhada do respectivo original ou cópia autenticada 

em cartório, que será posteriormente autenticada pela equipe responsável pelo procedimento 

licitatório, sendo o original devolvido no mesmo ato, ou se preferirem, ou poderão os licitantes 

apresentar cópia do documento autenticada por Cartório de Notas. 

 

Obs.: A apresentação de cópias dos documentos não autenticados em cartório ou 

desacompanhados dos originais resultará em imediata desclassificação do respectivo Licitante. 

 

15.4 – Conforme condições previstas na Lei Complementar 123/06, mesmo com a existência de 

irregularidades em seu documento fiscal, as proponentes poderão participar do certame 

licitatório nos dizeres do artigo 43 § 1º da referida lei, sendo-lhes asseguradas o prazo de 05 

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

declarado o vencedor, prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura Municipal, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.  

 

Obs: são documentos fiscais os descritos nos números 3,4,5,6,7 e 8 do item 15.1. 
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15.5 - O referido benefício mencionado no item anterior não exime a proponente da obrigação 

de apresentar todos os documentos exigidos neste instrumento convocatório, ainda que os 

referentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição. 

OBS: A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, resultará na 

impossibilidade de celebração de contrato com o Proponente inadimplente, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 7º da Lei Federal 10.520/02, sendo facultado ao Município de 

Cristiano Otoni convocar os licitantes remanescentes, observando a ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato cumprindo as mesmas condições do vencedor, ou revogar a 

licitação. 

 

15.6 - Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou 

cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua 

autenticidade através de consulta feita pela equipe responsável pela licitação. 

 

15.7 - O licitante já cadastrado no Município que pretenda habilitar-se por meio do CRC, deverá 

apresentar o certificado deste juntamente com a declaração exigida no item 9.2, da Cláusula 9 

(Anexo III)e, existindo certidões vencidas, estas deverão ser renovadas, conforme já previsto no 

próprio Certificado Registro Cadastral, e incluídas no envelope “documentos para habilitação” 

para que o CRC seja considerado válido e atualizado. 

 

15.8 - Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências fixadas no 

edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor para 

confirmação das suas condições habilitatórias;  

 

16 – DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

 

16.1 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

O julgamento das propostas será feito respeitado, os termos dos arts. 44 e 45 §§ e incisos da Lei 

de Licitações, observadas as regras deste instrumento convocatório e os requisitos da proposta e 

ainda: 

 

Será vencedor o licitante que apresentar a melhor oferta no que se refere ao valor dos materiais, 

observado sempre o critério de julgamento menor preço por item. 

 

O julgamento das propostas, após se verificar se foram atendidas as condições prescritas no 

procedimento licitatório e seus respectivos anexos, processar-se-á apenas com base no “menor 

preço” por item,oferecido pelo licitante, não sendo levadas em consideração em hipótese 

alguma as vantagens oferecidas pelo mesmo, não previstas no Edital. 

 

16.2 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 

Em se tratando de licitação com “julgamento menor preço por item”, o licitante deverá 

apresentar o menor preço para o respectivo item em que pretenda concorrer. 

 

Na proposta, o licitante deverá apresentar seu menor preço, incluindo-se nele todas as despesas, 

sejam elas diretas ou indiretas. 
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Equipe responsável pela Licitação, reserva-se no direito de confrontar os cálculos apresentados 

em proposta, referentes aos valores unitários; podendo recalcular a proposta, caso o licitante 

concorde; caso contrário terá o mesmo sua proposta desclassificada por inexatidão de cálculos. 

 

16.3 –PROCEDIMENTOS DA SESSÃO: 

 

10.3.1 - A reunião para apurar o vencedor do referido certame será instalada em sessão pública 

no local, data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, devendo todos os atos do 

procedimento estarem em total conformidade com o estipulado na legislação supra citada. 

 

16.3.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão de processamento desta licitação, 

iniciar-se-á, dentro dohorário já estabelecido, o Credenciamento dos interessados presentes, que 

deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, possuir os poderes necessários para 

praticar os atos previstos neste certame, devendo ainda identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente, devendo a declaração de credenciamento e contrato 

social serem entregues fora dos envelopes. 

 

Obs: Durante os trabalhos da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações, só será 

permitida a manifestação oral ou escrita do representante legal da licitante devidamente 

credenciado.  
 

16.3.3 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome 

do proponente acompanhado do respectivo contrato social ou documento similar. Em sendo 

sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

16.3.4 - A não apresentação da declaração de credenciamento (anexo II), impedirá o 

representante da licitante de formular lances verbais, bem como de interpor recursos 

administrativos ao final da sessão. 

 

16.3.5 – Somente será autenticada cópia de documento(s) constante(s) do credenciamento, com a 

apresentação imediata do original. 

 

16.3.6 - No ato de Credenciamento,antes da abertura dos envelopes, o proponente deverá 

apresentar a declaração de habilitação (anexo III), e se for o caso, a declaração de 

microempresa ou empresa de pequeno porte visando o exercício de preferência previsto na 

Lei Complementar n.º 123/06 (anexo VII); 

 

16.3.7 - É obrigatória a apresentação da declaração de habilitação sob pena de exclusão do 

direito de participar do presente certame; 

 

16.3.8 – Após o credenciamento será declarada a abertura da sessão para apurar o vencedor do 

presente processo licitatório, dando-se início ao recebimento dos envelopes “01-Proposta de 

preços” e “02 - Habilitação dos Proponentes”. 
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Obs. Após a entrega dos envelopes o Licitante estará obrigado ao valor apresentado em sua 

proposta não cabendo desistência da mesma, salvo por motivo justificado decorrente de fato 

superveniente, e desde que aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

16.3.9–Serão abertos, inicialmente, os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS,sendo 

que as propostas serão analisadas e classificadas provisoriamente por ordem crescente de 

preçospara etapa de lances verbais, sendo desclassificadas as propostas que se enquadrarem em 

qualquer dos itens constantes da cláusula de DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS, 

constantes deste Edital. 

 

16.3.10 - Em havendo apenas uma oferta (proposta), esta não será considerada vencedora de 

imediato, devendo sempre que possível existir negociação objetivando a busca das melhores 

condições para a Prefeitura. A proposta poderá ser aceita, desde que atenda a todos os termosdo 

edital e seja considerada a mais vantajosa para Administração. 

 

16.3.11 - O objeto deste procedimento licitatório será adjudicado ao licitante que oferecer o 

menor preço. 

 

16.4 – ETAPA DE LANCES VERBAIS/ NEGOCIAÇÃO 

 

16.4.1 - Serão classificadas para participarem da “da etapa de lances verbais”, no curso da 

sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e todos os demais com ofertas cujos preços estejam 

até 10% (dez por cento) superiores àquela, sendo estes convidados a apresentarem seus 

respectivos lances verbais. 

 

16.4.2 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, 

(menor preço + aqueles até 10%), os autores dos melhores preços de propostas, no máximo 03 

(três), passarão para a etapa de lances verbais e sucessivos, independentemente de quaisquer que 

sejam os preços oferecidos. 

 

16.4.3 - No curso da sessão serão convidados individualmente os licitantes de forma seqüencial 

para apresentarem lances verbais a partir do autor da proposta classificada de maior preço, em 

ordem decrescente de valor, sendo que, na existência de propostas com valores iguais, será 

observada a ordem decrescente de credenciamento para definir qual será a sequência dos 

licitantes na apresentação de lances verbais; 

 

16.4.4 - Todos os lances ofertados serão registrados por rodadas em uma lista de classificação 

provisória que, ao final, será substituída pela lista de classificação definitiva; 

 

16.4.5 - Somente serão aceitos lances cujos valores forem inferiores a 1%(um por cento) do 

último lance que tenha sido anteriormente registrado, respeitados demais ditames do Edital; 

 

16.4.6 - A desistência do proponente em apresentar lance verbal quando convocado, implicará 

em sua imediata exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

 

16.4.7 - Encerrada a etapa competitiva será classificada a ordem das propostas dos licitantes, 

sendo declarada vencedora aquela que ocupar o primeiro lugar, deste modo, não havendo empate 
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ficto ou manifestação de interpor recuso por parte de outro proponente, e desde que os valores 

ofertados sejam compatíveis com os de mercado,poderá ser adjudicado a esta o objeto do 

respectivo certame. 

 

16.5 – ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

16.5.1 - Encerrada a etapa de lances verbais, ou não existido esta, será verificada a conformidade 

entre a proposta de “menor preço” classificada como a mais vantajosa para Administração, e o 

valor limite de contratação, baseado em pesquisa de preços realizada previamente pelo 

Departamento Municipal de Compras; 

 

16.5.2 –Após a classificação da proposta definitivamente em primeiro lugar, no que se refere ao 

objeto e valor, poderá ainda a Administração objetivando buscar o melhor preço, iniciar uma 

negociação direta com o proponente, decidindo motivadamente pela aceitabilidade desta 

proposta; 

 

16.6 - HABILITAÇÃO 

 

16.6.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, devidamente registradas em ata, 

proceder-se- á à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que 

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste 

instrumento convocatório.  

 

16.6.2 - Verificado o atendimento das exigências fixadas, o licitante será declarado vencedor e 

habilitado, sendo a ele adjudicado o objeto da licitação. 

 

16.6.3 - Se a documentação de habilitação não estiver completa, correta, válida ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o proponente será considerado inabilitado, salvo 

as microempresas e empresas de pequeno porte, no que tange a comprovação da regularidade 

fiscal nos termos do artigo 43 § 1º da Lei Complementar 123/06. 

 

16.6.4 - Se o licitante que apresentou a melhor proposta for inabilitado, serão examinadas as 

ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor, e a ele adjudicado o objeto do certame; 

 

16.6.5 - Os envelopes contendo a documentação relativa a habilitação dos licitantes 

desclassificados e dos classificados não declarados vencedores, permanecerão sob custódia da 

Administração. 

 

16. 7 – RECURSOS 

 

16.7.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer devendo, neste caso, serem observadas as condições da cláusula DAS 

IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E DENÚNCIAS constantes deste Edital, sob pena de preclusão; 

 



 MUNICÍPIO DE CRISTIANO OTONI - PREFEITURA 
R: Manoel Domingos Baeta, 191, Centro, - CEP: 36.426-000 – Cristiano Otoni – MG 

CNPJ: 19.718.402/0001-54/ Contato: Telefone (31) 3724-1350/ Fax (31) 3724-1024 

LICITAÇÕES - email:licitacao@cristianootoni.mg.gov.br 
 

15 
 

16.7.2 - O Recurso interposto será recebido na sede da Prefeitura Municipal encaminhada ao 

setor de Licitação, e caso mantida a decisão que o motive, será encaminhamento ao Prefeito 

Municipal que decidirá pela adjudicação e homologação ou não do mesmo. 

 

16. 08 –DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.08.1 – Após a adjudicação e homologação do objeto ao licitante vencedor, este será 

convocado para dentro do prazo de validade da sua proposta celebrar contrato com 

Administração nos termos dacláusula “18- da convocação do licitante vencedor”. 

 

16.08.2 - À equipe responsável pela licitação é facultado solicitar aos licitantes quaisquer 

esclarecimentos com relação aos documentos apresentados, inclusive documentos originais, 

podendo em qualquer fase do processo ocorrer a suspensão da sessão para analise 

minuciosamente da proposta ou da documentação. 

 

16.08.3 - Ocorrendo a suspensão da sessão todos os envelopes e demais documentos deverão ser 

colocados em um novo envelope que será fechado e assinado por todos os licitantes presentes no 

respectivo lacre, devendo estes serem intimados da nova data e hora em que o envelope deverá 

ser reaberto. 

 

17 - DA ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO 

17.1 - A Adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar, considerada a oferta mais 

vantajosa para Administração, que atribuirá o objeto da licitação ao proponente vencedor do 

certame poderá será feita na própria sessão do Pregão, exceto no caso de existir recursos, 

hipótese em que a adjudicação ficará a cargo do Prefeito Municipal, nos termos do art. 4º, XXI 

da Lei nº. 10.520/2002. 

 

17.2 - O ato de Adjudicação não obriga a Administração Pública a celebrar o contrato, mas 

garante ao vencedor o direito de que, quando a Administração for celebrar o contrato relativo ao 

objeto da licitação, o fará com o licitante vencedor.     

 

17.3 - A Homologação do presente processo, que tem por finalidade o controle de legalidade dos 

atos do certame licitatório e fica a cargo da autoridade superiornos termos do art. 4º, inciso XXII 

da Lei nº. 10.520/2002. 

 

18 - DA CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

 

18.1 – Após a homologação do resultado da licitação, será convocada a licitante vencedora, a 

qual deverá comparecer na sede da Prefeitura Municipal, no prazo de até 03 (três) dias, contados 

do próximo dia útil da “convocação”, para assinar o Contrato, podendo este prazo ser prorrogado 

uma vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado solicitado pela parte e aceito 

pela Administração, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das demais 

sanções. 

 

18.2 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no art. 4º incisos XXIII e XVI e art. 7º da Lei Federal 

10.520/02. 
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OBS: As microempresas ou as empresas de pequeno porte que apresentarem alguma restrição 

no que tange a documentação fiscal, deverão estar devidamente regularizadas no momento da 

assinatura do contrato, sendo que a não regularização do documento fiscal no prazo previsto no 

subitem 15.4 deste edital, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste edital, devendo esta Administração proceder à convocação das licitantes 

remanescentes. 

 

18.3 - As licitantes remanescentes convocadas para assinatura do contrato deverão dentro do 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do recebimento da respectiva convocação, 

manifestar expressamente sua vontade por meio de declaração escrita endereçada ao Setor de 

Licitações do Município de Cristiano Otoni - MG, sua concordância em assinar o respectivo 

instrumento contratual. 

 

19 - DAS PENALIDADES 

 

19.1 - A Recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se o licitante às penalidades descritas neste Edital sem prejuízo do disposto no art. 7º 

da Lei Federal nº. 10.520/02 e nos artigos 81 e seguintes da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei nº. 8.666/93). 

 

19.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 

I – Advertência; 

II – multa de mora no valor de 1% (um por cento) por atraso na execução do contrato 

III – multa compensatória no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato, por 

inexecução, total o parcial do mesmo; 

IV – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo máximo definido em Lei; 

V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

VI – multa no valor de 10% (dez por cento) do valor da proposta da ME/EPP que, exercendo o 

direito de preferência nos termos do art. 44 § 2º, da Lei Complementar 123/06, não regularizar 

sem justo motivo a situação fiscal no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da comunicação da 

homologação e adjudicação do objeto para efeito de assinatura do contrato. 

 

19.2.1 - As multas devidas poderão ser automaticamente deduzidas dos pagamentos devidos à 

Contratada. 

 

20 - DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

20.1 – Os pedidos de esclarecimentos poderão ser feitos mediante telefone e e-mail; já as 

impugnações e recursos referentes a este instrumento convocatório, deverão ser protocolados 

na Sala de Licitações, observados os prazos legais, dirigidos ao Setor de Licitações, 

identificando sempre o remetente, número do processo e a modalidade do mesmo. 

 

20.1.2 - Até 02 (dois) dias úteis antes da ata fixada para recebimento das propostas,qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
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pregão juntamente com seus anexos, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 

24 (vinte e quatro horas), (art 9º decerto municipal 46/2013). Sendo que se acolhida a petição, 

deverá ser designada nova data para a realização do certame. 

 

20.1.3 - Não serão consideradas quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos 

verbalmente por servidores do Município, incluindo os membros da Equipe responsável pela 

Licitação, para fins de reclamações, impugnações ou reivindicações por parte dos licitantes.  

 

20.1.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente instrumento convocatório perante 

a Administração o cidadão que não o fizer dentro do prazo estipulado. 

 

21 – DOS RECURSOS 

 

21.1 - Após a declaração do vencedor do respectivo Pregão, qualquer Licitante que participou ou 

que tenha sido impedido de fazê-lo, desde que presente no início da sessão, poderá manifestar 

intenção imediata e motivadamente de interpor recurso contra qualquer fase do procedimento 

sendo registrada em ata a síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de03 (três) 

diaspara apresentação do recurso por escrito, devendo este ser protocolado na sala de 

licitações da Prefeitura, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurado a todos vista imediata dos autos; 

 

21.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor, sendo considerada como 

intenção motivada de interpor recurso aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a 

decisão. 

 

21.3 – As razões recursais apresentadas por escritoestarão limitadas apenas  

a matéria apontada de imediato pelo proponente no final da sessão do respectivo processo, não 

podendo o licitante na apresentação das razões abordar tópicos além dos jáassinalados 

anteriormente. 

 

21.4 – Após apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o 

pregoeiro examinará o recurso podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente 

informado, à autoridade competente para decisão. 

 

21.5 -O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos dos insuscetíveis de 

aproveitamento sendo que decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 

vencedor. 

 

21.6 - Não serão conhecidos os recursos intempestivos, nem razões e/ou contra razões ou 

apresentadas por representante não identificado anteriormente no processo licitatório para 

responder pela empresa proponente, e/ou ainda os enviados por fax ou e e-mail; 
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21.7 - Na contagem de prazos de que trata este Edital, somente se iniciam e vencem prazos em 

dias de expediente no prédio sede do Governo Municipal, sendo que a contagem se dará 

excluindo o dia de inicio e incluindo o dia de vencimento. 

 

22 - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 

22.1 - A execução e recebimento do objeto do presente instrumento licitatório deverão obedecer 

as condições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni nas cláusulas do 

respectivo contrato administrativo (vide anexo I e VI). 

 

23 - FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

23.1 - O pagamento poderá ser feito por crédito em conta corrente em instituição bancária, ou 

pela Tesouraria Municipal mediante cheque conforme as condições estipuladas no Anexo VI do 

presente Instrumento.  

 

23.2 – Serão retidos, quando do pagamento, os valores devidos correspondentes aos tributos, 

quando devidos (EX: ISS, IRRF e INSS). 

 

24 - DA ALTERAÇÃO 

 

24.1 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias conforme determinação da Administração Pública, de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

25 - CRITÉRIOS DE REALINHAMENTO DE PREÇOS: 

 

25.1 - Os preços somente poderão ser realinhados de acordo com o art. 65 da Lei de Licitações 

(Lei nº. 8.666/93), desde que ultrapassados os 60 (sessenta) dias de validade de proposta, 

exclusivamente para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; sendo: 

 

25.2 - A CONTRATADA, deverá provar existência da quebra do equilíbrio econômico- 

financeiro quando alega - lá, sendo que a Administração municipal poderá averiguará a 

veracidade dos realinhamentos requeridos, podendo sempre realizar pesquisa, no mínimo em 02 

(dois) estabelecimentos comerciais de mesmo gênero da cidade e/ou região, e constatando a real 

necessidade concederá o realinhamento, sempre com base na média de preços encontrados na 

referida pesquisa. 

 

25.3 - O realinhamento, quando for concedido, terá validade a partir da data do protocolo na 

Prefeitura Municipal. 

 

26 -  DA RESERVA DE DIREITOS 

 

26.1 - É Reservado ao município de Cristiano Otoni o direito de adjudicar, bem como rejeitar as 

propostas apresentadas, observando os critérios das melhores condições para o Município e 

justificado interesse público. 
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26.2 - Reserva-se também a autoridade superior, no direito de rejeitar as propostas apresentadas, 

no total ou em parte, observando os critérios das melhores condições para o Município e 

justificado interesse público; 

 

26.3 - A autoridade competente para homologação do certame licitatório, poderá revogar a 

licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta devendo anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

26.4 - A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

 

26.5. - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que 

tiver, comprovadamente, suportado no cumprimento do contrato. 

 

26.6 - Durante o período de contratação, a administração reserva-se no direito da rescisão e/ou 

alteração unilateral do contrato, segundo os melhores interesses públicos. 

 

27 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

27.1 - As audiências poderão sofrer adiamentos em decorrência da de fatos supervenientes ou 

por necessidade demelhor análise das propostas ou documentação; 

 

27.2 - Poderá ainda, as audiências sofrerem adiamento, por despacho justificado da Autoridade 

Superior; 

 

27.3 - Os adiamentos serão consignados em ata, designando nova data e horário para 

continuidade da audiência, intimados os presentes. 

 

27.4 - As sessões de Licitação serão sempre abertas e franqueadas ao público, em local 

previamente indicado neste processo, registrando todos os fatos em ata própria e publicada na 

forma da lei; 

 

27.5 - A intimação dos atos relativos a habilitação ou inabilitação do licitante e julgamento de 

proposta serão feitos durante a sessão de realização do procedimento licitatório, através da 

lavratura da respectiva ata. 

 

27.6 – A equipe responsável pela licitação poderá suspender as audiências, sempre que for 

necessário; 

 

27.7 - Torna-se implícito que os licitantes que não impugnarem os termos deste Edital, no prazo 

da legal, estão integralmente de acordo com os termos, sob pena de preclusão do direito; 

 

27.8 - O Advogado responsável pelo trâmite do procedimento licitatório, examinará e, se assim o 

considerar, aprovará o presente Edital, bem como acompanhará todo o processo licitatório, 

orientando e dando subsídios jurídicos a Comissão Permanente de Licitação, e no final 

apresentando parecer à Administração Municipal da legalidade dos procedimentos, concluindo 

pela possibilidade ou não de sua homologação; 
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27.9 - As citações dos dispositivos legais constantes deste edital, são meras referências e 

orientações para a melhor compreensão do licitante, não dispensando o conhecimento da Lei 

Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06 e alterações. 

 

27.10 – Os casos omissos e dúvidas com relação a presente licitação, como também a este 

convite, serão resolvidas pela Comissão Permanente de julgamento de Licitações. 

 

28 - DO FORO 

 

28.1 - O foro privativo à presente licitação é o da Comarca de Conselheiro Lafaiete– MG, com 

recurso “exofficio” à instância superior. 

 

 

Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni, 02 de março de 2017 

 

 

________________________________________ 

Evaldo Jesus de Souza 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 12/2017. 

Pregão Presencial nº 08/2017. 

 

À Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni – MG. 

Ao Setor de Licitações. 

 

 

 

 MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

CREDENCIADO: 

Nome: _______________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Nacionalidade_____________,Estado Civil_________________,Profissão__________ 

RG:_________________________CPF:_____________________ 

 

EMPRESA CREDENCIADORA 

Nome:_____________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

CNPJ/MF: ________________________  

Insc. Estadual: _______________________ 

E-mail: _____________________________ Telefone: ________________ ________ 

 

Através deste instrumento de credenciamento, a empresa acima descrita, nomeia o 

CREDENCIADO acima qualificado, para ser seu representante no referido processo 

licitatório promovido pelo Município de CRISTIANO OTONI, conferido -lhe todos os 

poderes necessários para a prática dos atos licitatórios previstos na Lei Federal 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, podendo o mesmo tudo assinar e requerer, em 

especial, protestar, ingressar com recursos, receber notificações, abdicar de direitos e 

assinar contratos e aditivos oriundos deste certame licitatório. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

_________________, ____ de _________________ de 2017. 

 

_________________________ 

Empresa Credenciadora 
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ANEXO III  

PROCESSO LICITATÓRIO nº 12/2017. 

Pregão Presencial nº 08/2017 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO A HABILITAÇÃO 
 

À Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni – MG. 

Ao Setor de Licitações 

 

DADOS DA EMPRESA: 

NOME:____________________________________________________________ 

CNPJ/MF :_________________________________________________________  

INSC. ESTADUAL.: _________________________________________________ 

ENDEREÇO:_______________________________________________________ 

 

Na qualidade de representante legal da Empresa acima descrita, declaro sob as penas da 

lei e para os devidos fins necessários, que a Empresa por mim representada preenche 

todos os requisitos necessários para habilitação ao presente Processo licitatório, 

inexistindo para esta quaisquer fatos impeditivos, tais como, suspensão temporária de 

participação em licitações, impedimento de contratar com o Poder Público ou 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, na forma dos 

incisos III e IV, do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, devendo a mesma comunicar a 

superveniência destes fatos, caso ocorram. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

____________________,____ de _____________ de 2017. 

 

________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

(RG ou CPF) 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/ DO OBJETO 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 12/2017. 

Pregão Presencial nº 08/2017 

 
   Constitui objeto do presente processo a contratação de empresa, mediante Sistema de Registro de 

Preços, para fornecimento de lubrificantes, graxas e produtos de Limpeza automotiva para atender a 

demanda da frota Municipal da prefeitura de Cristiano Otoni pelo período de 12 meses, segundo 

especificações de itens contidos abaixo, apresentada por responsável pelo setor de transportes desta 

prefeitura: 

PRODUTO DE LIMPEZA AUTOMOTIVO 

ITEM UNID ESPECIFICAÇÃO QNT 

001 LT LIMPA BAÚ CONCENTRADO - Limpa Baú (desincrustante) detergente ácido para 

limpeza de alumínio, baús, máquinas e equipamentos. 

800 

002 LT DESENGRAXANTE (SOLUPAN) CONCENTRADO - produto concentrado a base 

matérias primas de qualidade com baixo teor de gases irritantes para ambientes poucos 

ventilados, (de uso profissional). Promovendo a limpeza pesada de chassis, motores e 

máquinas, podendo ser utilizado também nas remoções de graxas, gorduras de pisos, 

pátios e outros. 

300  

003 LT XAMPU CONCENTRADO – produto concentrado a base matérias primas de qualidade, 

(de uso profissional), para limpeza leve e Pesada. Promovendo a limpeza e 

proporcionando brilho nas pinturas de automóveis. Podendo ser utilizado em limpeza de 

tapetes, carpetes, pisos, pátios e outros. 

600  

 

GRAXA 

ITEM UNID ESPECIFICAÇÃO  QNT 

004 KG GRAXA PARA CHASSI - 

recomendada  para  lubrificação  de  pinos  e  articulações  de  chassis 

automotivos,  sendo  também  indicada  para  pontos  de  lubrificação  que  não  exijam  

da  graxa uma elevada estabilidade ao trabalho, bem como altas temperaturas de 

operação. 

400 

005 KG GRAXA PARA ROLAMENTO - resistência  à  oxidação  e  à  lavagem  por  água, 

podendo  ser  empregada  em  ambientes  úmidos  ou  sujeitos  à  contaminação  por  águ

a  ou  vapor. Pode ser utilizada na faixa de temperatura entre 0 ºC e 130 ºC, suportando 

picos de até 150ºC. 

60  

 

ÓLEOS LUBRIFICANTES HIDRÁULICOS E ADITIVOS 

ITEM UNID ESPECIFICAÇÃO  QNT 
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06 LT ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO -  Aditivos para arrefecimento de 

motor endotérmico, tipo orgânico concentrado a base deMONOETILENOGLICOL - 

Normas ABNT NBR 15297:2005 e ASTM D 3306 – Coolants para automóveis eASTM 

D 4985 – Coolants para motores diesel em regime pesado. 

40  

 

07 LT ADITIVO PARA RADIADOR PRONTO PARA USO -  Aditivos para arrefecimento de 

motor endotérmico, tipo orgânico diluído a base deMONOETILENOGLICOL - 

ABNT NBR 14261:1998 

100 

08 LT ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO - aditivo a base de 

MONOETILENOGLICOL e agentes inibidores de corrosão, tipo inorgânicos para o 

sistema de arrefecimento de motores à combustão interna de automóveis, utilitários e 

caminhões. Norma NBR 13705:2011 Tipo A. 

20 

09 LT ARLA 32 - agente líquido redutor de emissões de óxidos de nitrogênio, desenvolvido 

para os veículos movidos a óleo diesel produzidos com a nova tecnologia SCR  

120  

10 LT FLUIDO DE FREIO DOT 4 – Recomendado para sistemas hidráulicos de freios e 

embreagens de automóveis, caminhões, ônibus e tratores. 

50 

 

11 LT ÓLEO 2 TEMPOS API TC– lubrificante mineral para uso em motores dois tempo a 

gasolina refrigerados ar. 

50 

12 LT SAE 75W-80 API GL-4 - Óleo lubrificante sintético formulado desenvolvido para 

proporcionar superior proteção contra o desgaste, oxidação, corrosão e melhora da 

performance dos sincronizadores de transmissões manuais que operem em condições de 

serviço severo e períodos de troca estendidos. 

200 

13 LT SAE 140 API-GL5 - lubrificante mineral, destinado às caixas de transmissão, 

engrenagens, eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas e transporte de 

passageiros. 

100 

14 LT SAE 90 API-GL5 - Óleo lubrificante para engrenagens automotivas. Apresenta excelente 

capacidade de carga, alta resistência à oxidação e à ferrugem, mantendo suas 

características em baixas e altas temperaturas de operação. 

200 

15 LT SAE 10W GL/M – óleo para sistemas hidráulicos. 600 

16 LT OLEO HIDRAULICO HTF - Lubrificação de transmissão, sistema de freio em banho de 

óleo, diferencial, sistemas hidráulicos e acionamento final de tratores 

300 

17 LT SAE 68 ISSO – óleo para sistemas hidráulicos. 600 

18 LT SAE 80W90 API GL-5 – óleo para transmissão, recomendado para uso em caixas de 

engrenagens de eixos traseiros, caixas de mudança e caixas de engrenagens em geral. 

200 

 

ÓLEO LUBRIFICANTE LINHA GASOLINA 

ITEM UNID VISCOSIDADE  ESPECIFICAÇÃO  QNT 

19 LT SAE 5W-30   API SL – óleo lubrificante 100% sintético. Com padrão de 

qualidade similar ou superior á PETRONAS OU LUBRAX 

300  
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20 LT SAE 15W-40 API SM – óleo lubrificante semissintético para motores flex. Com 

padrão de qualidade similar ou superior á PETRONAS OU 

LUBRAX 

400 

21 LT SAE 20W-50  API SJ – lubrificante mineral com uma faixa de viscosidade ampla. 400 

 

ÓLEO LUBRIFICANTE LINHA DISEL 

ITEM UNID VISCOSIDADE  ESPECIFICAÇÃO  QNT 

22 LT SAE 15W-40 API CI-4/SL, óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em 

motores a diesel turbinados, em serviços severos.  Com padrão de 

qualidade similar ou superior á LUBRAX OU CASTROL 

1000 

23 LT SAE 40 API CF - Apropriado para a maioria das aplicações em motores não 

turbinados de trabalho pesado. 

120  

24 LT SAE 5W-30 API SN/CF ACA C2 – óleo sintético. 100  

 

Apresentação de Amostras: Como condição para assinar o contrato é obrigatória a amostra de 

qualquer um dos itens em 48 horas quando assim for requisitado pela administração.  

Prazo de entrega: 48 horas após o recebimento da respectiva requisição de compras devidamente 

assinada pelo servidor designado para este fim. 

Embalagens: Além da embalagem normal do produto, acondicionamento em caixas, invólucros ou 

recipientes usualmente utilizados no transporte de grande quantidade do produto adquirido. 

Condições de recebimento: provisória até a regular conferência dos produtos, seus quantitativo e 

especificações constantes na Nota de Autorização de Fornecimento e respectiva Nota Fiscal. 

Prazo de garantia dos produtos: no mínimo validade de 06 meses a contar da data da entrega, 

salvo nos casos em que o prazo de validado do fabricante for menor, hipótese que à data da entrega 

o produto tenha, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) deste. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Requisitante do Objeto Licitado 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 12/2017. 

Pregão Presencial nº 08/2017 

 

 

À Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni – MG. 

Ao Setor de Licitações. 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

  A licitante.....................................................,inscrita, CNPJ/CPF  

nº...................................., sediada à Rua ............................,nº............, 

Bairro.........................., na cidade de ....................... por intermédio de seu representante 

legal o Sr...................................., inscrito no CPF sob o 

nº........................,RG......................, vem por meio desta e na melhor forma de direito, 

DECLARAR, nos termos do inciso V do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, e do 

Decreto Federal nº 4.358/2002, o que abaixo se segue: 

 

A) Que não emprega pessoas menores de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

 

B) Que não emprega pessoas menores de 16 (dezesseis) anos, 

 

C) Que eventualmente poderá ter em seu "quadro de pessoal", pessoas maiores de 14 

(quatorze) "trabalhando" na condição de aprendiz. 

 

 

.........................................., ....... de ........................... 2017. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal (CPF ou RG) 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 12/2017. 

Pregão Presencial nº 08/2017. 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos dias _____ do mês de _____ do ano de 2017, conforme autorizado pelo processo licitatório 

12/2017, Pregão Presencial nº 08/2017, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de 

acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93 e no Decreto Municipal nº 47/2013, 

de 02 de dezembro de 2013 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o 

relacionamento obrigacional da Administraçãoe a Licitante Vencedora, qualificadas abaixo: 

 

MUNICIPALIDADE: CRISTIANO OTONI - MG, com sede situada na Rua Manoel Domingos 

Baeta, nº191, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 19.718.402/0001-54, neste ato designado 

simplesmente CONTRATANTE, representado por seu Prefeito Municipal EVALDO JESUS DE 

SOUZA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade M- 5.850.318, inscrito no CPF nº 
856401746-68, residente e domiciliado no Município de Cristiano Otoni – MG, Rua Vereador 

Américo Borges, nº 04, bairro Pinheiros CEP 36.426-000. 

 

DETENTORA DA ATA:nome Da empresa............, inscrita no CNPJ sob o nº........., estabelecida 

na cidade de......., na Rua........, nº........, Bairro......., CEP..........,neste ato representada pelo  

Sr(a)........,(nacionalidade), (estado civil), (profissão), (documento de identificação - CIRG, CTPS 

ou similar), e inscrito no CPF sob o nº ............., residente e domiciliado na cidade de .................., na 

rua................, nº........., bairro ..........., CEP .................. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 – O objeto desta Ata é o Registro de Preços é a contratação de empresa, mediante Sistema de 

Registro de Preços, para fornecimento de lubrificantes, graxas e produtos de Limpeza automotiva 

para atender a demanda da frota Municipal da prefeitura de Cristiano Otoni pelo período de 12 

meses conforme listagem de itens resultante do respectivo processo licitatório que lhe deu origem. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA– DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  

 

2.1 – Para todos os efeitos de Direito, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes 

das obrigações ora contraídas, integram esta Ata todos os documentos exigidos e constantes no 

respectivo processo licitatório que lhe deu origem. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

 

3.1 - A presente Ata terá a validade de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua assinatura. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas da presente ata correrão à conta das 

dotações orçamentárias correspondentes do orçamento de 2017: 

 
Gabinete do Prefeito: 

 02.01.01 – 0412202002.013 – 339030.00 – ficha 33 – fonte 100 

 

Convênio com a Polícia:  

Civil – 02.01.01 - 0618106012.019 – 339030.00 – ficha 66 – fonte 100 

Militar – 02.01.01 - 0618106012.018 – 339030.00 – ficha 59– fonte 100 

Administração: 02.02.01 – 0412200012.021 – 339030.00 – ficha 87 – fonte 100 

 

Educação:  

Secretaria: 02.03.01 – 1212203002.039 – 339030.00 – ficha 154 – fonte 101 

Transporte Escolar: 02.03.01–1236103082.045 – 339030.00–ficha 182–fonte 101 

02.03.03 – 1236103082.045 – 339030.00 – ficha 233 – fontes: 122, 145 e 147 

Universitários: 02.03.04 – 1236412112.049 – 339030.00 – ficha 265 – fonte 100 

 

Obras: 02.04.01 – 0412205012.059 – 339030.00 – ficha 281 – fonte 100 

Limpeza – 02.04.01 – 1545205032.063 – 339030.00 – ficha 301 – fonte 100 

Frota: 02.04.02 – 2678203192.067 – 339030.00 - ficha 334 – fonte 100 

 

Saúde: Vinculados: 02.05.01 – 1030104002.082 – 339030.00 – 448 – fontes: 

148 – valor R$ 10.000,00 e 155 – R$ 10.000,00 

Próprios – 02.05.01 – 1030104032.133 – 339030.00 – 483 – fonte 102 

Vigilância Sanitária – 02.05.01 – 1030404012.087 – 339030.00 – ficha 564 – fontes 102 

Epidemiologia – 02.05.01 – 1030504012.138 – 339030.00 – ficha 586 – fonte 102 

Secretaria – 02.05.02 – 1012200102.090 – 339030.00 - ficha 610 – fonte 102 

 

Assistência Social: 02.09.00 – 0824406072.096 – 339030.00 – 644 – fonte 100 

Conselho Tutelar: 02.09.02 – 0824306122.104 – 339030.00 – ficha 715 – fonte 100 

 

Cultura: 02.11.00 – 1339203162.143 – 339030.00 – ficha 761 – fonte 100 

02.11.02 – 1339200202.121 – 339030.00 – ficha 798 – fonte 100 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA LEGISLAÇAO APLICÁVEL 

 

5.1 -O presente Ata rege-se basicamente pelo respectivo edital da licitação, pelas Lei Federal 

8.666/93, Lei Complementar 123/06 e Lei Municipal nº 689/09, Decretos Municipais46 e 47 de de 

02 de dezembro de 2013, e o Código de Defesa do Consumidor,aplicando-lhes supletivamente os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito privado.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
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6.1 - A ADMINISTRAÇÃO se reserva ao direito de adquirir o objeto conforme sua conveniência, 

sendo que ao final da vigência da Ata, a existência de saldos, não implica, de forma alguma, em 

obrigatoriedade de adquirir a prestação de serviço, visto também que este instrumento não obriga à 

contratação, podendo a Administração utilizar de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, 

artigo 15, da lei Federal 8666/1933 e suas alterações. 

 

6.2 – A DETENTORA DA ATA somente deverá atender ao pedido de compra se este estiver 

formalizado por intermédio da respectiva requisição de mercadoria devidamente assinada pelo 

servidor designado pelo Departamento Responsável para tal fim. 

6.3-A DETENTORA DA ATA terá o prazo de05 dias,contadas do recebimento do pedido 

formalizado mediante Nota de Autorização do Fornecimento (NAF),para efetuar a entregado 

produto requisitado na sede da Prefeitura ou em outro endereço se assim for previamente estipulado 

no pedido, salvo os casos de exceção justificada, onde o período de entrega poderá ser prorrogado 

nos termos da Lei e de acordo entre as partes. 

6.4 – Os itens fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após 

a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente aceitação, no prazo 

de 03 (três) dias a contar do recebimento provisório.  

6.5– A ADMINISTRAÇÃO reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o 

previsto no instrumento convocatório do respectivo processo, podendoainda aplicar sanções àou até 

mesmo cancelar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 

6.6 – A DETENTORA DA ATA é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, produtos e 

serviços que se verificarem irregulares, tendo o prazo máximo de 48 horas para solucionar o vício 

apontado. 

 

6.7 – Os produtos adquiridos deverão conter as seguintes informações: nome do produto, lote, peso, 

procedência, data de fabricação/produção, data de validade, nome do fabricante, rótulo e apresentar-

se conforme o requisitado, devendo tais informações serem apresentadas conjuntamente com a nota 

fiscal; 

 

6.8 - As Notas fiscais/Faturas deverão ser emitidas e devidamente atestadas pelo gestor desta ata, 

devendo ser identificadas com o número do Processo e a modalidade de Licitação, sendo 

entreguesjuntamente com a(s) respectiva(s) requisição(s) da correspondente Compra 

devidamente atestada pelo servidor responsável. 

 

6.9 - As Notas fiscais emitidas, acompanhadas das respectivas Autorizações de Compras que lhe 

deram origem, poderão ser entregues pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal ou 

encaminhadas por meio postal ou eletrônico, devendo a DETENTORA DA ATAoptar por apenas 

um (1) destes meios de envio, averiguando sempre o recebimento mediante a confirmação de um 

servidor indicado e identificado pelo Município de Cristiano Otoni. 
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6.10 – Quando a DETENTORA DA ATA optar pela forma eletrônica de envio, os documentos 

deverão ser encaminhados unicamente para administracao@cristianootoni.mg.gov.br 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  

 

7.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias mediante depósito em número de conta 

corrente de instituição bancária fornecida pela DETENTORA DA ATA, após apresentação das 

Notas Fiscais/Faturas, acompanhada das certidões que comprovem a regularidade perante o INSS, 

FGTS e trabalhista.  

 

7.2 - Serão retidos do pagamento, os valores devidos correspondentes aos tributos, quando devidos 

(EX: ISS, IRRF e INSS). 

 

Obs: Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na própria Nota fiscal referente 

a execução do objeto deste Contrato implicará na suspensão da contagem do prazo de pagamento 

até que a incorreção seja definitivamente sanada. 

 

7.3 - Serão retidos do pagamento, os valores devidos correspondentes aos tributos, quando devidos 

(EX: ISS, IRRF e INSS). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Obrigações da Administração: 

 

8.1 - Obriga-se a efetuar o pagamento conforme o estipulado e promover a publicidade deste 

instrumento, segundo as diretrizes contidas na Lei. 

 

8.2 -Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os 

praticados no mercado e assim controlados Administração.  

 

Obrigações da Detentora da Ata: 

 

8.3 – Obriga-se a fornecer o objeto nas condições pactuadas na cláusula sexta do presente 

instrumento, bem como em estrita obediência às exigências do processo licitatório que deu origem a 

respectiva compra. 

 

8.4 – Será  a única responsável pela segurança, postura e metodologia de trabalho adotada por seus 

funcionários, responsabilizando-se por qualquer prejuízo de natureza dolosa ou culposa que estes 

venham causar à ADMINISTRAÇÃO e a terceiros. 

 

8.5 - Fica obrigada a substituir, de imediato, prazo máximo de 48 horas e às suas expensas as 

irregularidades constatadas e apontadas pela ADMINISTRAÇÃO que se encontre em 

desconformidade com as condições pactuadas. 

 

8.6 - Deverá emitir a nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni - MG. 

mailto:administracao@cristianootoni.mg.gov.br
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8.7 – Obriga-se a manter, durante a execução desta ata, em total compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, incluindo as condições exigidas relativas à habilitação e qualificação. 

 

8.8 – Arcará e responsabilizar-se-á pelo recolhimento dos tributos Federais, Estaduais e Municipais 

que por ventura incidam ou venham a incidir sobre a respectiva ata, bem como por todos os 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários oriundos deste. 

 

CLÁUSULA NONA–DAS PENALIDADES 

 

9.1 – O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a DETENTORA DA ATA as seguintes 

sanções: 

 

a) Multa de 0,33% (zero virgula, trinta e três por cento) do valor de cada contratação, a cada 

24(vinte e quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada 

fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto 

levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços. 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação(estimado da Ata de Registro de 

Preços) e seu cancelamento, caso o objeto não for entregue no prazo estabelecido no edital 

e seus anexos; 

c) Impedimento de contratar com a Administração pelo período previsto em Lei caso o 

cancelamento decorra do disposto no subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e 

o contraditório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA 

 

10.1– A inexecução total ou parcial desta Ata ensejará o seu cancelamento nos termos dos artigos 

77 e 80 da Lei nº 8.666/93 e do Decreto que regulamenta o registro de preços, independentemente 

de interpretação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigo 86 e 88 da mesma 

Lei. 

 

10.2 –Na hipótese de cancelamento do Registro, a Administração poderá reter créditos e promover a 

cobrança judicial ou extra judicial de perdas e danos, a fim de ressarcir de prejuízos que advierem 

do rompimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

14.1 – As partes elegem o foro da comarca de Conselheiro Lafaiete – MG, para dirimir as dúvidas 

resultantes da presente ata, cabendo a possibilidade de interposição de recurso “exofficio” à 

instância superior. 

  

E por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor 

e forma para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

 

Cristiano Otoni, ... de ................. de 2017 
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   ___________________________                                 _________________________ 

             Evaldo Jesus de Souza                                                 Nome do detentor da Ata 
                         Prefeito Municipal                                                                                Representante da Empresa  

 

 

     ______________________                                                ______________________ 
             Testemunha 1 (CPF ou RG)                                                                                 Testemunha (CPF ou RG) 
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ANEXO VII 

 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 12/2017. 

Pregão Presencial nº 08/2017 

 

 

À Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni – MG. 

Ao Setor de Licitações. 

 

 

 

Modelo de Declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/2006 

 

A Empresa licitante ____________________________________________, cadastrada 

no CNPJ sob o Nº. ___________________________, declara, sob as penas da lei, que 

cumpre plenamente os requisitos para configuração como Micro Empresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, estabelecidos na Lei Complementar Nº. 123/2006, e opta em 

participar deste certame utilizando do tratamento diferenciado que lhe é dispensado 

pelos arts. 42 a 49 da mencionada Lei complementar. 

 

 

 

 

_____________, _____ de ______________ de 2017. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante legal (CPF ou RG) 

Carimbo da Empresa 
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ANEXO V 

 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 12/2017. 

Pregão Presencial nº 08/2017. 

 

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA 

 

À Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni – MG. 

Ao Setor de Licitações. 
 

 

Nome da Empresa:_____________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________ CEP____________________________________ 

CNPJ: _______________________________ Insc. Estadual: ___________________________________ 

E-mail: ___________________________________ Telefone: __________________________________ 

pela presente, vem propor os seguintes preços observando as exigências abaixo 

Constitui objeto do presente processo a contratação de empresa, mediante Sistema de 

Registro de Preços, para fornecimento de lubrificantes, graxas e produtos de Limpeza 

automotiva para atender a demanda da frota Municipal da prefeitura de Cristiano Otoni 

pelo período de 12 meses, segundo especificações de itens contidos abaixo, apresentada 

por responsável pelo setor de transportes desta prefeitura: 

PRODUTO DE LIMPEZA AUTOMOTIVO 

ITEM UNID ESPECIFICAÇÃO QNT 
VALOR 

UNITÁRIO 

MARCA 

001 LT LIMPA BAÚ CONCENTRADO - Limpa Baú 

(desincrustante) detergente ácido para limpeza de alumínio, 

baús, máquinas e equipamentos. 

800   

002 LT DESENGRAXANTE (SOLUPAN) CONCENTRADO - 

produto concentrado a base matérias primas de qualidade 

com baixo teor de gases irritantes para ambientes poucos 

ventilados, (de uso profissional). Promovendo a limpeza 

pesada de chassis, motores e máquinas, podendo ser 

utilizado também nas remoções de graxas, gorduras de 

pisos, pátios e outros. 

300    

003 LT XAMPU CONCENTRADO – produto concentrado a base 

matérias primas de qualidade, (de uso profissional), para 

limpeza leve e Pesada. Promovendo a limpeza e 

proporcionando brilho nas pinturas de automóveis. 

Podendo ser utilizado em limpeza de tapetes, carpetes, 

pisos, pátios e outros. 

600    
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GRAXA 

ITEM UNID ESPECIFICAÇÃO  QNT VALOR 

UNITÁRIO 

MARCA 

004 KG GRAXA PARA CHASSI - 

recomendada  para  lubrificação  de  pinos  e  articulações  

de  chassis 

automotivos,  sendo  também  indicada  para  pontos  de  lu

brificação  que  não  exijam  da  graxa uma elevada 

estabilidade ao trabalho, bem como altas temperaturas de 

operação. 

400   

005 KG GRAXA PARA ROLAMENTO - 

resistência  à  oxidação  e  à  lavagem  por  água, 

podendo  ser  empregada  em  ambientes  úmidos  ou  sujeit

os  à  contaminação  por  água  ou  vapor. Pode ser utilizada 

na faixa de temperatura entre 0 ºC e 130 ºC, suportando 

picos de até 150ºC. 

60    

 

ÓLEOS LUBRIFICANTES HIDRÁULICOS E ADITIVOS 

ITEM UNID ESPECIFICAÇÃO  QNT VALOR 

UNITÁRIO 

MARCA 

06 LT ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO -

  Aditivos para arrefecimento de motor endotérmico, tipo 

orgânico concentrado a base deMONOETILENOGLICOL 

- Normas ABNT NBR 15297:2005 e ASTM D 3306 – 

Coolants para automóveis eASTM D 4985 – Coolants para 

motores diesel em regime pesado. 

40  

 

  

07 LT ADITIVO PARA RADIADOR PRONTO PARA USO -

  Aditivos para arrefecimento de motor endotérmico, tipo 

orgânico diluído a base deMONOETILENOGLICOL - 

ABNT NBR 14261:1998 

100   

08 LT ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO - aditivo a 

base de MONOETILENOGLICOL e agentes inibidores de 

corrosão, tipo inorgânicos para o sistema de arrefecimento 

de motores à combustão interna de automóveis, utilitários e 

caminhões. Norma NBR 13705:2011 Tipo A. 

20   

09 LT ARLA 32 - agente líquido redutor de emissões de óxidos de 

nitrogênio, desenvolvido para os veículos movidos a óleo 

diesel produzidos com a nova tecnologia SCR  

120    

10 LT FLUIDO DE FREIO DOT 4 – Recomendado para sistemas 

hidráulicos de freios e embreagens de automóveis, 

caminhões, ônibus e tratores. 

50 

 

  

11 LT ÓLEO 2 TEMPOS API TC– lubrificante mineral para uso 50   
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em motores dois tempo a gasolina refrigerados ar. 

12 LT SAE 75W-80 API GL-4 - Óleo lubrificante sintético 

formulado desenvolvido para proporcionar superior proteção 

contra o desgaste, oxidação, corrosão e melhora da 

performance dos sincronizadores de transmissões manuais 

que operem em condições de serviço severo e períodos de 

troca estendidos. 

200   

13 LT SAE 140 API-GL5 - lubrificante mineral, destinado às caixas 

de transmissão, engrenagens, eixos traseiros que operem em 

condições de cargas elevadas e transporte de passageiros. 

100   

14 LT SAE 90 API-GL5 - Óleo lubrificante para engrenagens 

automotivas. Apresenta excelente capacidade de carga, alta 

resistência à oxidação e à ferrugem, mantendo suas 

características em baixas e altas temperaturas de operação. 

200   

15 LT SAE 10W GL/M – óleo para sistemas hidráulicos. 600   

16 LT OLEO HIDRAULICO HTF - Lubrificação de transmissão, 

sistema de freio em banho de óleo, diferencial, sistemas 

hidráulicos e acionamento final de tratores 

300   

17 LT SAE 68 ISSO – óleo para sistemas hidráulicos. 600   

18 LT SAE 80W90 API GL-5 – óleo para transmissão, 

recomendado para uso em caixas de engrenagens de eixos 

traseiros, caixas de mudança e caixas de engrenagens em 

geral. 

200   

 

ÓLEO LUBRIFICANTE LINHA GASOLINA 

ITEM UNID VISCOSIDADE  ESPECIFICAÇÃO  QNT VALOR 

UNITÁRIO 

MARCA 

19 LT SAE 5W-30   API SL – óleo lubrificante 100% 

sintético. Com padrão de qualidade 

similar ou superior á PETRONAS 

OU LUBRAX 

300    

20 LT SAE 15W-40 API SM – óleo lubrificante 

semissintético para motores flex. 

Com padrão de qualidade similar ou 

superior á PETRONAS OU 

LUBRAX 

400   

21 LT SAE 20W-50  API SJ – lubrificante mineral com 

uma faixa de viscosidade ampla. 

400   

 

ÓLEO LUBRIFICANTE LINHA DISEL 
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ITEM UNID VISCOSIDADE  ESPECIFICAÇÃO  QNT VALOR 

UNITÁRIO 

MARCA 

22 LT SAE 15W-40 API CI-4/SL, óleo lubrificante 

mineral multiviscoso para uso em 

motores a diesel turbinados, em 

serviços severos.  Com padrão de 

qualidade similar ou superior á 

LUBRAX OU CASTROL 

1000   

23 LT SAE 40 API CF - Apropriado para a maioria 

das aplicações em motores não 

turbinados de trabalho pesado. 

120    

24 LT SAE 5W-30 API SN/CF ACA C2 – óleo 

sintético. 

100    

 

Obs: A licitante vencedora terá seu preço comparado com a média de preços resultante 

da pesquisa realizada pelo Departamento Municipal de Compras. Esta média apenas 

será divulgada no dia da respectiva sessão após a etapa de lances verbais, e todos os 

valores superiores a ela serão considerados excessivos, resultando na negociação com a 

proponente ou imediata desclassificação de sua proposta. 

Apresentação de Amostras: Como condição para assinar o contrato é obrigatória a 

amostra de qualquer um do itens em 48 horas quando assim for requisitado pela 

administração.  

Prazo de entrega: 48 horas após o recebimento da respectiva requisição de compras 

devidamente assinada pelo servidor designado para este fim. 

Embalagens: Além da embalagem normal do produto, acondicionamento em caixas, 

invólucros ou recipientes usualmente utilizados no transporte de grande quantidade do 

produto adquirido. 

Condições de recebimento: provisória até a regular conferência dos produtos, seus 

quantitativo e especificações constantes na Nota de Autorização de Fornecimento e 

respectiva Nota Fiscal. 

Prazo de garantia dos produtos: no mínimo validade de 06 meses a contar da data da 

entrega, salvo nos casos em que o prazo de validado do fabricante for menor, hipótese 

que à data da entrega o produto tenha, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) deste. 

 

 

(Dados Complementares) 
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Dados Bancários:  

Banco:____________ 

Agência:__________ 

Conta:_____________ 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:  
 

 

 

Nome:______________________________________Telefone:______________________ 

 

 

___________________, ____ de ______________de 2017 

  

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Representante da empresa 
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