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EDITAL DE PREGÃo pnesENcIAL PARA REGISTRo DE

L.F

t

Processo Administrativo de Licitação: No:2412021

Tipo de Licitação: Pregão Presencial No:2312021

Procedimento: Registro de Preços

Tipo de Licitação: Jt/lenor preço por item

Legislação Aplicável: Lei Federal no. 10.520/02, conjugada com o disposto nos Decretos
[/unicipais no 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a modalidade de
licitação Pregão e de no 14, de 18 de agosto de 2008, que regulamentou o Sistema de
Registro de Preços, conhecido pela sigla SRP, em âmbito municipal, e, subsidiariamente,
pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar no. 12312006 e
alterações, Lei [Vlunicipal N'021, de 10 de novembro de 2010, que "lnstitui o Estatuto
tt/unicipal da [Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos no Codigo
Tributário Municipal, e dá outras providências".

Data e Hora para lnício do Credenciamento: 01 de julho de 2021às 09h00

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 01 de julho de 2021 às 09h00. Telefax
(33) 3246-9066 (Sr. WilsonFerraz Leonardo), ou e-mail: licitasfm2}17@gmail.com, onde
pode ser consultado o Edital e obtido cópia.

Local: Rua Frei lnocêncio, n'236, centro - Prefeitura de São Felix de Minas - tUG

1 . PREAMBULO:

1.í. O MUNICíPIO DE SÃO fÉllx DE MINAS por seu Presidente da CPL, designado
pelo Decreto Jt/lunicipal No: 35 de 14 de junho de 2021, publicado na mesma data, torna
público para ciência dos interessados que atendendo solicitação da Secretaria Municipal
de Obras e Transportes, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual
aquisição de pneus novos e câmaras de àr, além de prestação de serviços de
alinhamento, balanceamento, cambagem e recapagem de pneus para as máquinas e
veículos do Município de São Felix de lr/inas - MG, de acordo com as especificações,
quantitativos e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

1.2. A presente licitação, cujo tipo é o de tipo menor preço por item, será integralmente
conduzido pelo Pregoeiro Sr. Fernando Paulino Rosa, assessorada por sua equipe de
apoio e regida pela Lei Federal no. 10.520/02, conjugado com o disposto no Decreto
Municipal, que regulamenta o Pregão Presencial no âmbito do Poder Executivo e,
subsidiaríamente, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar
n". 12312006 com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes em vigor,
consoantes às condições estatuídas neste instrumento convocatorio e seus anexos.

1.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerá no dia 01 de
julho de 2021 às 09h00, sendo a abertura prevista para às 09h00 do mesmo dia, na Sede
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236da Prefeitura [Vlunicipal de São Félix de [Vinas - [/lG, Rua Frei lnocêncio, n"
Sala da CPL.

cent

2 - OBJETO E DAS DEFTNTÇOES

2.1. A presente licitação tem por objeto realizar o registro de preços para futura aquisição
de pneus novos e câmaras de ar, além de prestação de serviços de alinhamento,
balanceamento, cambagem e recapagem de pneus para as máquinas e veículos do
Município de São Felix de Minas - MG, conforme especificações constantes do anexo I

deste edital.

2.2. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP - Conjunto de procedimentos para
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para
contratações futuras.

2.3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as
disposiçÕes contidas no instrumento convocatorio e propostas apresentadas.

2.4. ORGÃO GERENCIADOR Orgão ou entidade da Administração Pública
responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de
preços e gerenciamento da Ata referente ao Pregão.

2.5. ORGÃO PARTICIPANTE - Orgão participante - órgão ou entidade da administração
pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e
integra a ata de registro de preços.

2.6. ORGÃO ttÃO PARTICIPANTE - Orgão ou entidade da administração pública que,
não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos
desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.

3. DAS CONDIÇÔES DE PARTICIPAÇÃO.

3.1 Poderão participar deste Pregão interessados, cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.

3.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no

11.488, de2007 e para o microempreendedor individual - MEl, nos limites previstos da
Lei Complementar no 123, de 2006.

3.2.1 Para os itens 01 ao 28 e 30 ao 89, a participação é exclusiva a microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, I da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006 (itens até R$ 80.000,00) .

3.2.2 Para o item 29, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48, lll da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 (cota reserya 25%o).

3.2.3 Para o item 90, a participação e ampla para todas as empresas.
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3.3 Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de
nesta licitação, nos termos do art. 3o, inciso l, da Lei Complementar no 12312006, sáo
considerados:

3.3.í Microempresa - ÍÍME" - o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que
aufira, em cada ano/calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos
sessenta mil reais);

3.3.2 Empresa de Pequeno Porte - "EPP" - o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800,000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais).

3.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:

3.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

3.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 90 da Lei no 8.666, de 1993;

3.4.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

3.4.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

3.5. É vedada a participação de empresa:

3.5.í. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do
processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da
Lei Federal 8.666/93;

3.5.2. Que esteja suspensa de licitar junto ao município de São Félix de Minas;

3.5.3. Que esteja reunida em consórcio ou coligação, pois consideramos que a formação
de consórcio prejudicaria o caráter competitivo do certame para esse objeto;

FL.

3.5.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma
licitante.

3.5.5. Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;

3.6. Os licitantes arcaráo com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação
de suas propostas, sendo que a Secretaria Municipal de Obras e Transportes não será,
em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.

//)
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3.7. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alteraçÕes, licitantes que se enquadrem em
qualquer das exclusões relacionadas no art. 30 da referida Lei.

3.8. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de copia (exceto por fac-simile) autenticada por meio de cartório
competente, ou publicação em orgão da impressa oficial, ou ainda por copia, desde que
acompanhada do original para conferência e autenticação pela Pregoeira.

3.9. O representante legal deverá apresentar-se à Pregoeira, na data, hora e local
estipulados neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos:

Procuração Específica e RG, e em se tratando de socio da empresa deverá apresentar
documento que comprove esta condição;

Envelope no 1 - Proposta de Preços.

Envelope no 2 - Documentos de Habilitação.

4 - PROCEDTMENTOS ADMTNTSTRATTVOS QUE NORTETAM A LTCTTAÇÃO

4.1. Conforme definido no preâmbulo deste Edital serão realizados pela Pregoeira, em
sessão pública, o credenciamento das licitantes, o recebimento e a abertura dos
envelopes "proposta" e "documentação" correspondentes a este Pregão, conforme
disposto na Lei Federal no. 10.52012002, aplicando-se a esta subsidiariamente, a Lei
Federal no. 8.666/1 993.

4.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, sendo
facultada a sua participação como ouvinte.

4.2.1. qualquer pessoa ou licitante, que não se comportar de forma adequada no
ambiente da licitação, poderá ser convidado pela Pregoeira a se retirar, podendo este
requisitar força policial, caso entenda necessário.

4.3. Aberta a sessão de credenciamento pela Pregoeira, o representante legal da licitante
deverá credenciar-se perante à Pregoeira, comprovando possuir poderes para
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a este Pregão,
sendo aceita procuração de ambos os poderes.

4.4. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal por meio
de procuração devidamente credenciado ou que comprovar ser o representante legal por
meio de ato constitutivo da empresa.

4.5. Apos encerrados os procedimentos de credenciamento, a Pregoeira receberá os
envelopes "proposta" e"documentação" e os seguintes documentos:

4.5.1. declaração que cumpre todos os requisitos de habilitação, conforme anexo deste

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71
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4.5.2. quando for o caso, certidão ou declaração lsoO pena de declaração falsa) de
que se enquadra na condição de microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte -
EPP, nos moldes do anexo deste deste Edital, em separado (fora do envelope de
habilitação);

4.5.3. copia de documento pessoal do credenciado, com foto, sendo necessária a
apresentação do original para conferência da Pregoeira;

4.5.4. o licitante credenciado deverá assinar a lista de presença se identificando para que
sua assinatura seja conferida nos demais autos processuais.

4.6. Apos a declaração da Pregoeira de que os licitantes que compareceram no prazo
definido para o credenciamento encontram-se devidamente credenciados, serão
recebidos os envelopes de propostas e documentação.

4.6.1. Será facultado aos licitantes credenciados inserir a sua rubrica no fecho dos
envelopes antes de sua abertura, podendo, proceder a conferência e análise dos
documentos apresentados, caso qualquer licitante não tenha interesse em proceder o
exame, tal procedimento implica na renúncia ao direito de questionamento futuro.

4.6.2. Apos efetuar a conferência, a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes de
propostas e a classificação das mesmas em confronto com o objeto e exigências desse
edital.

4.6.2.1. A Pregoeira declarará a aceitabilidade das propostas, devendo ordená-las em
ordem crescente para a organização da etapa de lance.

4.6.3. A Pregoeira procederáa classificação da proposta escrita de menor preço sendo
essa a base de cálculo para aceitação, na etapa de lance, das demais que estejam com
valores sucessivos e superiores a de menor valor em até 10o/o (dez por cento).

4.6.3.1. A seleção das melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três),
quaisquer que sejam os preços ofertados, ocorrerá quando não constatadas, no mínimo,
três propostas escritas de preços nas condições definidas na cláusula anterior.

4.7. A Pregoeira classificará as propostas em ordem crescente de preço ofertado para
que os representantes credenciados participem da etapa de lance, por meio de lances
verbais, no prazo e nas condições definidas pela Pregoeira.

4.8. A etapa de lances inicia-se com a apresentação de lances verbais, que deverão ser
formulados de modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes, em voz alta e de
forma clara e objetiva.

4.9. Uma vez iniciada a abertura do envelope "proposta", não serão permitidas quaisquer
retificaçÕes que possam influir no resultado final do Pregão, ressalvadas apenas aquelas
destinadas a sanar evidentes erros materiais, alteraçÕes essas que serão avaliadas pela
Pregoeira e a Controladoria Geral do Município.

.(

4.9.1. quando verificado erros irrelevantes na proposta, tais como: ausência de número t)
do CNPJ, telefone, endereço, nome do responsável ou erro de somatório o fato será /fylf
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julgado pela Pregoeira podendo ser considerada válida a proposta pela
Controladoria Geral do Ítlunicípio.

4.10. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, a Pregoeira
convidará, individualmente, os licitantes credenciados e classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de
maior preço pelo item em disputa, em ordem decrescente de preços ofertados.

4.11. Apos o encerramento da disputa do item, não serão abertos os envelopes de
habilitação, o julgamento da documentação de habilitação so ocorrerá apos o
encerramento da etapa de lances, ou seja, somente depois de disputado o ultimo item do
certame.

4.12. Os licitantes que protocolarem envelopes sem o credenciamento de representante
na sessão e suas propostas forem desclassificadas, incorre na preclusão do direito de
participar da fase de lances verbais.

4.13. Apos a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

4.13.1. caso seja verificado na proposta erro em oferta de valores que poderá provocar
prejuízo ao particular, em obediência aos princípios da justiça, legalidade e razoabilidade,
a Pregoeira não poderá obrigar o licitante manter o valor e não poderá adjudicar o item
ofertado nessas condiçÕes, declarando-o fracassado.

4.14. O licitante que se abstiver ou não apresentar lance verbal no prazo estipulado ou
quando convocado pela Pregoeira, a partir desse momento ficará excluído da etapa de
lance e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das
propostas;

4.15. As atribuições da Pregoeira de coordenar a sessão e manter a ordem deverá
observar o disposto na Lei Federal no. 10.520/02, conjugado com o Decreto Municipal de
regulamentação da Modalidade Pregão no âmbito Municipal;

4.í6. A sessão será suspensa pela Pregoeira, por determinação da Controladoria, para
esclarecimento de fatos, para realizaçáo de diligência ou quando não houver tempo
suficiente para a realizaçâo de todos os julgamentos, os motivos serão consignados em
ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente pela Pregoeira.

4.17. Os autos do processo, documentos em análise e os envelopes não abertos, ficarão
em poder da Pregoeira e sob sua guarda alé nova reunião oportunamente marcada, para
prosseguimento dos trabalhos.

4.18. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito da
condução do certame deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes
credenciados presentes, no momento oportuno de manifestação de intenção de
interposição de recurso, devidamente motivado pela Pregoeira.

4.í9. As propostas e os documentos de habilitação serão colocados à disposição dos
licitantes credenciados na sessão deste Pregão, sendo facultada a rubrica nos mesmos
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atestando vista, caso não faça uso desse direito estará renunciandÓ
q uestionamento futu ro.

4.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes
"docLtmentação de habititação" não caberá desclassificar os licitantes por motivo
relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou sÓ conhecidos
apos o julgamento.

4.20.1. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope de "documentação de habilitação", ou os apresentar em desacordo com o

estabelecido neste Edital ou com irregularidades, salvo aquela permitida,
temporariamente, para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte conforme dispÕe a
Lei Federal no. 123106, com suas posteriores alterações, será inabilitada, sem prejuízo de
ser-lhe aplicada, no que couber, as penalidades previstas neste Edital e demais
cominações legais;

4.21. E facultada à Pregoeira, Controlador Geral ou a quem a autoridade superior
designar, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou
documentação;

4.22. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência
promovida, caso não seja suficiente para esclarecer os fatos o item ou processo será
declarado frustrado;

4.23. A adjudicação e a homologação dos itens que integram o objeto deste Pregão
somente serão efetivadas:

4.23.1. se não houver manifestação do licitante de sua intenção de interpor recurso,
devidamente fundamentada e registrada em ata durante o transcurso da sessão do
Pregão;

4.23.2. apos o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento
do seu resultado.

4.24. A abertura dos envelopes "proposta" e "documentação de habilitaçao" será
realizada sempre em sessão pública, devendo a Pregoeira decidir o que deve constar em
ata circunstanciada da reunião, que será assinada pela Pregoeira, os licitantes presentes
e os demais presentes que manifestarem interesse.

4.24.1. Os licitantes interessados em obter cópia da ata deverão manifestar interesse em
ata, ou mediante requerimento formal e será registrado no processo a extração da copia.

4.25. Os envelopes de "documentação de habilitação" dos licitantes classificados em
segundo e terceiro lugar ficarão em poder da Pregoeira por 60 (sessenta) dias, apos esse
pruzo serão devolvidos.

4.25.1. Os envelopes de "documentos de habilitação" dos demais licitantes, não abertos,
ficarão à sua disposição pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento
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da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de o
resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interposfos), apos o que
serão devolvidos pela Pregoeira.

4.26. Se o licitante estiver apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n.o 12312006, deverá apresentar declaração (Anexo Vll) de
que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), Empresa de
Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 30 da citada Lei e que não está sujeito a
quaisquer dos impedimentos do § 40 deste artigo, ou certidão expedida pela Junta
Comercial comprovando sua condição, conforme artigo 1o e 8o da lnstrução Normativa n'
103 de 3010412007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Obs. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus aÍos, civil, penal e
administrativamente, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

5 - PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS

5.í. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no
local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) envelopes, devidamente,
fechados e rubricados no fecho e atender aos seguintes requisitos:

a) Envelope A: Proposta de Preços

b) Envelope B: composto pelos Documentos de Habilitação, exigidos neste Edital

5.í.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes dizeres

Envelope A - Proposta de Preços
A Prefeitura [/unicipal de São Félix de Minas
Rua Frei lnocêncio, n'236 - centro, São Félix de Minas - N/G
Processo Licitatorio No:24 12021
Pregão Presencial para Registro de Preços No'.2312021

Envelope B - Documentos de Habilitação
A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas
Rua Frei lnocêncio, n"236 - centro, São Felix de lt/inas - MG
Processo Licitatorio No'.24 12021
Pregão Presencial para Registro de Preços No:2312021

5.2. Na Proposta de Preços deverão conter especificação dos produtos e/ou serviços,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não
se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

5.2.1. constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e
rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, ressaltando-
se que manuais catálogos e impressos anexados à proposta não precisam ser assinados
e rubricados;

Rua Frei Inocêncio,236-centro-Tel.: (33) 32469066- CEP: 35.275-000-CNPJ: 01.613.121/0001-7t
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5.2.2. indicar nome ou razáo social da proponente, número do C
completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mai[), bem

Pô
,D,
o

ço
uintes

dados de seu representante: nome, CPF e cargo na sociedade empresária;

5.2.2.1. as informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a ocorrer
alterações, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas à Prefeitura Municipal
de São Felix de Minas, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Edital;

5.2.3. ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação;

5.2.4. ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da Planilha de
Preços, para um período de 12 (doze) meses, expressos em R$ (reais), tanto em
algarismos e total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de
divergência;

5.2.4.1. considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado para o item

5.2.5. constar preço por item e valor total de cada item, em caso de divergência entre os
valores unitários e totais serão considerados os primeiros;

5.2.6. especificação clara e completa de todos os itens oferecidos, obedecida a mesma
ordem constante deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de preço ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

5.2.7. todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta incluem
todos os custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos
sociais e demais obrigaçÕes necessárias e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto deste Edital e seus Anexos;

5.2.7.1. a falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço total de
quaisquer despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos;

5.2.8. fazer constar na proposta nome de agência, número da conta corrente, banco e
praça de pagamento;

5.3. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame,
apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos
Consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.

5.5. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condiçÕes estabelecidas neste Edital e seus Anexos,

Rua Frei lnocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066- CEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.12110001-71
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providenciado pelo licitante vencedor até a data de assinatura do contrato.
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6 - APRESENTAÇÃO DA DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DE HABIL

6.í. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata este Edital.

6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, os documentos e as
propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e
numerados de 01 e 02 na forma acima especificada.

6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação o representante de
cada licitante, deverá entregar à Pregoeira em separado de qualquer dos envelopes, a
Declaração que atende as condições de Habilitação (conforme modelo em anexo), o
Credenciamento e a comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte (para as licitantes que assim se enquadrarem).

6.3. O CNPJ/t\íF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação,
deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá
o objeto da presente licitação.

6.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

7 - FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.í. Ser apresentada conforme formulário constante do aplicativo informado na Cláusula
anterior e em papel impresso, conforme arquivo fornecido pela Prefeitura Municipal de
São Félix de Minas, (modelo de proposta), assinado pelo representante legal da empresa,
em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas,
constando o preço de cada item e valor total de cada !tem, expresso em reais (R$), com
02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o
formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas;

7.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado
e constante da proposta;

7.3. Constar prazo de validade das condiçÕes propostas não inferior a 60 (sessenta) dias,
a contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa, esse
ptazo será considerado como tal;

7.4. lndicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva, os dados referentes à
conta bancária poderão ser informados na fase da contratação;

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.1211000 l-71
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7.5. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
proposta específica prevalecerão às da proposta, ocorrendo divergência

v
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unitário e total para os ltens do objeto do edital, será considerado o primeiro

7.6. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualq uer outro pretexto.

7.7. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a
entrega do objeto licitado, conforme disposto neste Edital.

7.8. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato
convocatório.

7.9. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

7.10. Em nenhuma hipotese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condiçÕes de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação
dos termos originais ofertados.

7.11. lndependentemente de declaração expressa, a simples apresentação das
propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus
anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal
mencionada no preâmbulo deste edital.

8 - DOCUMENTOS DE HABTLTTAÇÃO:

8.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

8.2. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica:

8.2.1. cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de
empresa individual;

8.2.2. registro comercial, no caso de empresa individual;

8.2.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;

8.2.4.lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

8.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo orgão competente, quando a atividade assim exigir

8.3. Documentação Relativa à Habilitação Fiscal:
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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8.3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma
licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado;

8.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa
da Dívida Ativa da União e Receita Federal, abrangendo as contribuiçÕes sociais);

8.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da Unidade de Federação da

sede da licitante;

8.3.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal do licitante com sede no

município;

8.3.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundido de Garantia por tempo de
Serviço) demonstrando situação regular;

8.3.6. Copia do Alvará de localização e funcionamento para o ano de 2020;

8.3.7. Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT);

8.3.8. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis)
anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos,
conforme modelo do anexo deste edital;

8.4. Qualificação econômico-financeira:

8.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

8.5. Qualificação Técnica:

8.5.í. Certificado de Regularidade expedido pelo IBAMA (lnstituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), obrigatório àqueles pneus produzidos no
Brasil e/ou importados, via respectivos certificados de fabricação e regularidade de
importação, ambos voltados a atestar e efetivar a preservação do meio ambiente. No
caso do licitante ser distribuidor/revendedor deverá obter os documentos referentes itens
junto ao fabricante e/ou importador dos produtos cotados;

8.5.2 Certificado emitido pelo lNII/IETRO - lnstituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia, obrigatorio àqueles pneus produzidos no Brasil e/ou oriundos do exterior. No
caso do licitante ser distribuidor/revendedor deverá obter os documentos referentes itens
junto ao fabricante e/ou importador dos produtos cotados.

8.5.2.1. A documentação relativa a alínea "8.5.2" deste item não se aplica às câmaras de
ar. A homologação INMETRO ocorre privativamente sobre pneumáticos destinados a
motocícletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso
misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados.

RuaFreilnocêncio,236-centro-Tel.:(33)32469066-CEP: 35.275-000-CNPJ: 01.613.121/0001-71
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8.5 - Documentos que deverão vir fora do Envelope:

8.5.1. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e
de que cumpre os requisitos de habilitação, conforme anexo deste edital.

8.5.2. Ato de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa
(ruE)

8.6 . MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.6.1. Nesta Licitação serão observados os direitos e deveres contidos na Lei
Complementar no. 123106 e suas posteriores alteraçÕes, no caso de participação de
licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte.

8.6.2. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a autoridade competente
da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, para homologação do certame e decisão
quanto à contratação; na hipotese de existência de recursos, os autos serão
encaminhados à Assessoria Jurídica para apreciação e parecer, na sequência serão
devolvidos à Pregoeira, e em caso do não provimento, adjudicação do objeto da licitação
à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.

8.7. Disposições Gerais da Habilitação

8.7.1. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia (legível) autenticada por cartorio competente ou pela
Pregoeira ou servidor designado para tal, neste último caso os originais deverão ser
apresentados quando da abertura do envelope de habilitação a fim de comprovar sua
autenticidade.

8.7.2. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em
lei, e também serão verificados por servidores do Município de São Félix de Minas - MG
nos sítios oficiais dos orgãos emissores, que servirão como forma de autenticação.

8.6.3. Em caso de omissão, a Pregoeira admitirá como válidos os documentos emitidos a
menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que
trata este item os documentos cuja validade é indeterminada.

8.6.4. Os licitantes poderão se cadastrar previamente no Município de São Félix de Minas
e substituir os documentos de habilitação por Certificado de Registro Cadastral - CRC,
devendo obedecer aos mesmos critérios fixados nos subitens anteriores para tal.

8.6.5. So será aceito Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pelo ltlunicípio de
São Félix de Minas - MG e não será dispensado no ato do credenciamento declaração de
atendimento de todas as exigências de habilitação constante no edital, assim como
Declaração de representante do licitante em original.

Rua Frei Inocêncio, 236 - cenrro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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9 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 . No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de
todas as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao
ato, a Pregoeira, que dirigirá a sessão, apos abertura da mesma, receberá os
documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por
pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das
licitantes:

9.1.1. O credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos
pessoais do mesmo e no caso de credenciamento por instrumento particular de
procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa
proponente, deverá ser apresentada copia autenticada do respectivo estatuto ou contrato
social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam
expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigaçÕes em decorrência de tal
investidura.

9.1.2 Os envelopes de no 01 Proposta e no 02 Habilitação devidamente
identificados e lacrados.

9.í.3 . Declaração que atende as condições de habilitação;

9.1.4. declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
(para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme modelo constante deste edital.

9.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, a
Pregoeira comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão
admitidas novas licitantes ao certame.

9.3. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitaçáo, a Pregoeira
concluirá o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes,
tal como previsto neste edital.

9.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas
folhas.

9.5. Apos a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

10. JULGAMENTO

í0.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do
menor preço por item.

10.1.1. A Pregoeira procederá à abertura do Envelope no. 01 - Proposta, julgando-as e
classificando-as pelo menor preço por item

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 -CEP: 35.275-000- CNPJ: 01.613.12110001-71
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10.1.2. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares
de preços, quando convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar lig
consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o
mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item.

10.1.2.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de
negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na
consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa
de mercado.

10.1.2. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
Edital.

\, 10.2. Etapa de Classificação de Preços

10.2.1. Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.

10.2.2. A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos
valores ofertados.

10.2.3. A PregoeiraÍará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de
todas as licitantes.

10.2.4. A Pregoeira classificará a proposta de menor preço para cada item, e aquelas
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10o/o (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem
dos lances verbais.

10.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condiçÕes definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas
acima da de menor preço, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos
lances verbais.

10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde A Pregoeira
convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

10.2.7. A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas (para os
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta
escritas classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem
decrescente de valor.

í0.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item e a
documentação de habilitação será aberta após a realização de lances de todos os itens
previstos neste edital.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121 /0001-71
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10.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado
convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de
oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para
classificação, na final da etapa competitiva.

10.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a

Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo
motivada e expressamente a respeito.

'10.2.12. Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.

10.2.13. Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.12, a Pregoeira poderá
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor
preço para a administração.

10.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente ás sanções administrativas constantes deste Edital.

10.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos
materiais/serviços condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza
não previstos neste Pregão;

10.2.16. Em caso de divergência entre informaçÕes contidas em documentação impressa
e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

11 . RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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1í.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro
em ata da síntese das suas razÕes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias
úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazÕes
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da
sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto
da licitação pela Pregoeira à licitante vencedora.

11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

1í.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, na Rua Frei lnocêncio, n"236
- centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação; /))
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íí.5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pela Pregoeira, que rá
as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará,
expressamente, que so serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da
sessão.

11.5.1. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente
apresentadas.

12 - COND!ÇÕES CONTRATUATS

12.í. As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Prefeitura e a
licitante vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preço e futuro
Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na
legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.

12.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata de
Registro de Preço, que deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos,
contados a partir da convocação.

12.3. O pruzo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Prefeitura.

12.4. A Pregoeira poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preço ou
Contrato no ptazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas
subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim
sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.

12.5. O pruzo do registro de preço será de 12 (doze) meses da data da assinatura

'\' 
13 - PREço E Do REAJUSTE

13.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste
edital, fixo e irreajustável.

13.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea 'Ííd" da Lei
8.666/93.

13.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá
solicitar formalmente à Prefeitura tVlunicipal de São Felix de Minas, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o
mesmo será encaminhado à controladoria e a assessoria jurídica do tMunicípio para o
devido parecer.

14 - RECURSO ORÇAMENTÁR|O

Rua Frei Inocêncio,236-centro-Tel.: (33) 32469066 -CEp: 35.275-000-cNpJ: 01.613.12110001-71
www. saofelix. m g. gov. br

o

@

FL.-d_



16

&4

§effi ffiffik§K
#ffi ffiilffi&s

14.1.É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos li

registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal no.8.666/93, devendo ser
informada no ato da compra.

14.2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar
na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a copia ao
processo administrativo de licitação.

í4.3. O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho que
deverá conter a autorização do ordenador de despesa.

í5 - FORNECIMENTO / ENTREGA

15.í. A(s) empresa(s) licitante(s) participante(s) do Registro de Preços deverá(ão) efetuar
a entrega dos produtos ao Município ou aos lnteressados, na forma, quantidades e
prazos acordados no(s) Contrato(s), não podendo ultrapassar os prazos limites
estabelecidos no Termo de Referência deste Edital.

15.1.1. Os produtos serão recebidos no Setor de Compras do Município e serão
vistoriados pelo técnico responsável do [t/unicípio, a fim de aferir se especificaçÕes dos
produtos estão em conformidade com as contidas na proposta e Termo de Referência.

15.1.2. No caso de adesão à Ata de Registro de Preços por outras instituiçÕes
lnteressadas, a contratação com o fornecedor registrado, após indicaçáo pelo orgão
gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão lnteressado por
intermédio de lnstrumento Contratual ou outro dispositivo similar nos termos do art. 62 da
Lei 8.666/93.

15.2. O prazo a que se refere o subitem 15.1 iniciar-se-á após a assinatura do citado
Contrato.

.- 15.3. Entregue o produto/serviço, esse será recebido:

l. Provisoriamente - Pelo Município ou pelos lnteressados, conforme o caso, para efeito
de posterior verificação da conformidade dos produtos/serviços com as especificações e
na forma estabelecida no Termo de Referência;

ll. Definitivamente - Pelo Município ou pelos lnteressados, conforme o caso, apos a
verificação da qualidade e quantidade do produto/serviço e consequente aceitação, o
qual se dará mediante recibo (atesto) aposto no proprio documento de cobrança, ou por
meio de termo de recebimento, e na forma estabelecida no Termo de Referência.

15.4. Fica assegurado ao Município e/ou aos lnteressados, o direito de rejeitar, no todo
ou em parte, as aquisições/serviços entregues em desacordo com as especificações
exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a
substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 02 (dois) dias.

15.5. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, as partes dos produtos/serviços desta contratação em que se

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - t"H;1:]:â-,f:trá;,iiil 35.275-000 - cNpr: 0r.6r3.12rl000r-7r 
W
-/

M

FL. tal



16

0

ffie# ffiffir§ffi
ffiffi ffiffiree§

vr\
o

ã
oo

verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais emp
execuÇão dos fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência.

15.6. A entrega dos produtos licitados se darâ na sede do tVlunicípio, por conta da

empresa vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pelo Setor de

Compras.

1S.7. Alem da entrega no local designado pelo Município, deverá (ão) a(s) licitante(s)

vencedora(s) tambem descarregar e atmazenar os produtos, nos locais indicados pelo

Setor de Compras, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos

causados aos mesmos no transporte e descarga.

15.8. Os pneus e câmaras deverão ser entregues em 05 (cinco) dias úteis, contados a

partir do recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento.

15.9. A realizaçáo dos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e recapagem
não poderá ultrapassar 03 (três) horas após a entrada do veículo na linha de serviço.

16 . PAGAMENTO

16.1. O pagamento será feito pela Prefeitura tt/unicipal de São Felix de Minas, em até 30
(trinta) dias apos a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor

de compras da Prefeitura lt/unicipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta
corrente indicada pela contratada.

16.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, documento em

papel timbrado da empresa informando a agência e o número da Conta a ser depositado
o pagamento, não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento

das Notas Fiscais e/ou Faturas.

16.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o pruzo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

í6.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ's.

17 - OBRTGAÇÕES DAS PARTES

í7.1. Alem das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigaçÕes da
CONTRATADA:

17.1.1. entregar com pontualidade os objetos e serviços solicitados

17.1.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências
de reg u larizaçâo necessárias ;
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17.1.3. Atender com prontidão as reclamações por parte do
produtos/serviços, objeto da presente licitação;

17.1.4. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;

17.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE.

17.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

17.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.

17.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer debitos de sua responsabilidade;

17.2.4. Aplicar as sanções
inadimplemento.

administrativas contratuais pertinentes, em caso de

18 - PENALIDADES

18.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso
injustificado no fornecimento/prestação do serviço do objeto deste pregão, até o limite de
10o/o (dez por cento) do valor empenhado.

18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razáo do descumprimento
de qualquer das condiçÕes avençadas, a contratada 'ficará sujeita às seguintes
penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

18.2.1. advertência;

18.2.2. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

18.2.3. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

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

18.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
tvlunicÍpios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominaçÕes legais.

18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no fi11
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prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a
Administração no sentido da aplicação da pena.

í8.5. As multas de que trata este capítulo deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo Município no prazo
máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado
judicialmente.

19 - TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATORTO

19.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de
acordo com os prazos do art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem
11.4 deste edital, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro
horas. Demais informações poderão ser obtidas junto à Pregoeira nos endereços
disponibilizados no presente edital.

19.2. Não serão reconhecidas as impugnaçÕes interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.

í9.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatorio, será designada nova data para
a realização do certame.

20 - USUÁRIOS DA ATA DE REGTSTRO DE pREÇOS:

. Secretaria Municipal de Obras e Transportes;
o Secretaria Municipal daFazenda e Planejamento;
o Secretaria [t/lunicipal de Saúde;
. Secretaria Municipal de Administração e Governo;
o Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
o Secretaria tVlunicipal de Desenvolvimento Social;
o Secretaria [\íunicipal de Educação, Cultura e Desporto;
. Gabinete do Prefeito.

20.1. Durante sua vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste Pregão,
mediante prévia consulta à Prefeitura, desde que devidamente comprovada a vantagem,
não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
q uantitativos reg istrados.

20.2. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas
as condiçÕes nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigaçÕes anteriormente assumidas.

20.3. O Setor de Compras da Prefeitura tMunicipal de São Félix de tMinas será o orgão
responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços
decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos orgãos usuários, os
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fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos,
registro e os quantitativos a serem adquiridos

20.4. Somente quando o primeiro licitante registrado para o item atingir o limite de
fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços é que será indicado o segundo,
e assim sucessivamente, podendo ser indicado mais de um ao mesmo tempo, quando o
quantitativo do pedido for superior à capacidade do licitante da vez.

21 . CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

2l,l.lndependentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, Íaráo parte do
futuro Contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente
Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora e na Nota de
Empenho.

21.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitaçÕes, sendo assegurado ao beneficiário do
registro à preferência de contratação em igualdade de condiçÕes.

21.3. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do
cadastro não estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor deverá apresentar
novas certidÕes com datas atualizadas.

22 -VIGÊNCIA

22.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará por 12 (doze)
meses, a partir da data de sua assinatura.

23 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREçOS.

23.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado:

23.1.1. a pedido, quando:

23.1.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
de casos fortuitos ou de força maior;

23.1.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compÕem o custo do
material/eq u ipamento e serviços.

23.1.2. por iniciativa do [tíunicípio, quando:

23.1.2.1. o Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;

23.1.2.2. o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação;

23.1.2.3. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066- CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71

www. saofel ix. m g. gov. br

rê
o

ttJ

\

-À
Yô

Y'

\.-

\-

w

FL. s.p,



Efií T§

()

§âo rÊLxx
§§ MTNA§

23.1.2.4. o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

o

OS

23.1.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ou nos pedidos dela decorrentes.

23.2. O cancelamento de registro, nas hipoteses acima previstas, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente
do Município.

23.3. Na hipotese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, o l/unicípio
fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais
licitantes a nova ordem de registro.

24 - D|SPOSIçÕES GERATS

24.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o
da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.

24.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e
as exatas compreensÕes da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste
pregão e desde que não fique comprometido o interesse do orgão promotor do mesmo,
bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

243. É facultado à Pregoeira ou à Autoridade lt/unicipal Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo.

24.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, e
a homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

24.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

24.6. O Prefeito do Município de São Felix de Minas poderá revogar a presente licitação
por razÕes de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 4g, da lei
n" 8.666/93.

24.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização
do pregão, este pruzo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraçao
não prejudicar a formulação das propostas.
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24.8. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Mantena - MG,

quaisquer titígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa ren

outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

24.g. Na hipotese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará

esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário

anteriormente estabelecido.

24.1L Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira'

24.12. Fazem partes integrantes deste edital:
24.12.1. Anexo l- Descrição do Objeto;
24.12.2. Anexo ll - Modelo Padrão de Proposta;
24.12.g. Anexo lll - Declaração de lnexistência de Fatos lmpeditivos de Habilitação e

Contratação e de Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação;
24.'12.4. Anexo IV - Declaração de não Emprego a Menor de ldade;

24.12,5. Anexo V - lt4odelo de Credenciamento;
24.12.6. Anexo Vl - Modelo Declaração de Micro e Pequena Empresa;

24.12.7. Anexo Vll- Minuta da Ata de Registro de Preço;
24.12.8. Anexo Vlll - Minuta de Contrato;
22.12.9. Anexo lX - Termo de Referência;
22.12.10. Anexo X - Projeto Básico.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG de junho de 2021

WILSON F LEONARDO
Presidente da CPL
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Anexo I

Descrição dos pneus novos, câmaras de ar, serviços de alinhamento, balanceamento e
recapagem de pneus para as máquinas e veículos do Município de São Félix de Minas -
[VlG, com especificaçÕes dos preços médios.
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VALOR
MÉDIo UNT

UNIDEspecificação QUANT
VALOR

MÉDOTOTAL

PNEU 165/70 ARO 13, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carc€lça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passeio)

UN 30 372,47 11.174,00

2

PNEU 175170 R13, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça
radial, caracteristicas adicionais sem câmara.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar, ou
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Veículo automotivo de
passeio)

UN 25 392,60 9.815,00

3

PNEU 165/70 ARO 14 material carcaÇa lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaÇa radial, características adicionais sem
câmara. CertiÍicado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passeio).

UN 20 432,87 8.657,33

PNEU 175165 ARO 14 material carcaça lona
poliester, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais sem
câmara. CertiÍicado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passeio).

UN I 442,93 3.543,47

5

PNEU 175/70 ARO 14, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passeio).

UN 12 498,30 5.979,60

Item
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10 518,43 5.184,336

PNEU 185/70 ARO 14, material carcaÇa lona
poliéster, material talão arame aÇo, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passageiros).

UN

PNEU 185/65 ARO 14, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passaqeiros).

UN 12 508,37 6.100,40

PNEU 185/65 ARO 15, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. CertiÍicado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passageiros).

UN 12 548,63 6.583,60

o

PNEU 195/55 ARO 15, material carcaça lona
poliester, materlal talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaÇa radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passaqeiros).

UN 20 578,83 11.576,67

PNEU 195/65 ARO 15, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passageiros).

UN 12 588,90 7.066,80

11

PNEU 195/70 ARO 15, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaÇa radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passageiros).

UN í0 598,97 5.989,67

10

Rua Frei Inocêncio, 236 - cenÍro - Tel.: (33) 32469066-CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/000t-71
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PNEU 205/60 ARO 16, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotive especial de carga)

UN I 795,27

\- ::$

6.362,13

13

PNEU 205/70 ARO 15, material carcaça lona
poliester, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotive especial de carqa).

UM I 820,52 6.564,13

PNEU 255/70 ARO 16, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotive especial de carga).

UN 10 956,33 9.563,33

15

PNEU 225165 ARO 17, material carcaça lona
poliester, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Micro Ônibus).

UN 10 1.157,67 11.576,67

PNEU 215175 ARO 17,5 Direcional material
carcaça lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta resistência,
material flancos mistura borracha alta flexibilidade,
tipo estrutura carcaça radial, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro,
com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Micro Ônibus).

UN 45 1.763,00 79.335,00

17

PNEU 215175 ARO 17,5 Direcional, tipo estrutura
carcaÇa diaqonal. Certificado pelo lnmetro, com
qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Micro Ônibus).

UN 45 1.677,33 75.480,00

18

PNEU 215175 ARO 17,5 Borrachudo, material
carcaça lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta resistência,
material flancos mistura borracha alta flexibilidade,
tipo estrutura carcaça radial, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro,
com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyefr, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Micro Onibus)

UN 30 1.969,33 59.080,00

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066- CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71
www. saofêl ix. m g. gov. b r W
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23.160,0010 2.316,00UN19

PNEU 900X20, construção mÍnima 16 lonas, radial
direcional, material carcaça lona poliéster, material
talão arame aço, material banda rodagem borracha
alta resistência, material flancos mistura borracha
alta flexibilidade, tipo estrutura convencional,
características adicionais: com câmara. Certificado
pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior
às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.
(Caminhão).

52.637,50UN 25 2.105,5020

PNEU 900X20, construção mínima 16 lonas, radial
borrachudo, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
convencional, características adicionais: com
câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade
similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin. (Caminhão).

3.120,67 6.241,33

PNEU 1000X20, construção mínima 16 lonas,
radial direcional, material carcaça lona poliester,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
convencional, características adicionais: com
câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade
similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin. (Caminhão).

UN 2

6 3.238,33 19.430,0022

PNEU 1000X20 construção mínima 16 lonas, radial
borrachudo, material carcaça lona poliester,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
convencional, características adicionais: com
câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade
similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin. (Caminhão).

UN

PNEU 275180 ARO 22,5 Direcional material
carcaça lona polióster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta resistência,
material flancos mistura borracha alta flexibilidade,
tipo estrutura carcaÇa radial, características
adicionais: sem câmara. CertiÍicado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às
marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.
(Ônibus, Caminhão).

UN 25 2.915,33 72.883,33

UN 25 2.967,00 74.175,0024

PNEU 275180 ARO 22,5, borrachudo, tipo estrutura
carcaça diaqonal, caracterÍsticas adicionais: sem
câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade
similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin. (Ônibus, Caminhão).

26 3.012,83 78.333,6725

PNEU 275180 ARO 22,5, borrachudo, material
carcaça lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta resistência,
material flancos mistura borracha alta flexibilidade,
tipo estrutura carcaça radial, caracterÍsticas
adicionais: sem câmara. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às
marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.
(Onibus, Caminhão).

UN

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 0 1.6 13.12 l/000 1 -7 I
www.saofelix.mg.gov.br fr)
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UN 10 1.157 ,67 11.576,6726

PNEU 7,50X16 DIRECIONAL, material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço, material
banda rodagem borracha alta resistência, material
flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, características adicionais:
sem câmara. Certificado pelo INMETRO, com
qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin

1.208,00 7.248,0027

PNEU 7,50X16 BORRACHUDO, material carcaÇa
lona poliéster, material talão arame aço, material
banda rodagem borracha alta resistência, material
flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaÇa radial, características adicionais:
sem câmara. Certificado pelo INMETRO, com
qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin.

UN b

UN 15 5.030,50 75.457,50

PNEU 14-00-24, diagonal com 12 lonas, novo, com
capacidade de carga mínima de 2800 kg por pneu,
largura da seção mÍnima 360 mm, diâmetro mínimo
externo 132mm, profundidade mínima do sulco 24
mm, codigo de identificação de serviço 92, índice
de velocidade máxima 40km/h

COTA RESERVA 25% DO ITEM 90

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

(art.48, inc. lll da LC 12312006)

UN 7 5.219,00 36.533,0029

PNEU 14-00-24, convencional com 12 lonas,
novo, com capacidade de carga mÍnima de
2800 kg por pneu, largura da seção mÍnima
360 mm, diâmetro mínimo externo 132mm,
profundidade mínima do sulco 24 mm, código
de identificação de serviço 92, índice de
velocidade máxima 40km/h, tração pl
motoniveladora. Certificado pelo INMETRO.

5 2.053,60 10.268,0030

PNEU 12,5-80-18, igual ou superior a 10 lonas,
dianteiro para retro escavadeira, novos. Certificado
pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior
às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin

UN

47.716,00UN 6 7.952,67
PNEU 17,5-25, igual ou superior a 12 lonas,
traseiro para retro escavadeira, novos. Certificado
pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior
às marcas. Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.

13.665,50

PNEU 12-16,5 RG 455 DIANTEIRO para Retro
Escavadeira, de no mínimo 10 lonas, devendo o
pneu conter as especiÍicações exigidas na Portaria
no 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO para
pneu de 1a linha original. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às
marcas: Goodvear, Pirelli, Firestone, Michelin.

UN 5 2.733,1032

33

PNEU 17,5-24 TRASEIRO, igual ou superior a 12
lonas, traseiro paÍa retro escavadeira, novos.
CertiÍicado pelo INMETRO, com qualidade similar
ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin.

UN 6 5.838,67 35.032,00

33.723,3334

PNEU 18.4-30 TRASEIRO, igual ou superior a 12
lonas, traseiro para trator agrícola, novos.
CertiÍicado pelo INMETRO, com qualidade similar
ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin.

UN 5 6.744,67

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000- CNPJ: 01.613.121/0001-71
www. saofel ix. m g. gov. b r
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PNEU 12-16,5 RG 400 DIANTEIRO para Retro
Escavadeira, de no mínimo 10 lonas, devendo o
pneu conter as especificações exigidas na Portaria
no 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO para
pneu de 1a linha original. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às
marcas: G

UN 5 2.718,00

Firestone Michelin.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel : (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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37

40

36

PNEU 19,5 L-24, para retro Randon, de no mínimo
12 lonas, devendo o pneu conter as especificações
exigidas na Portaria no 5, de 14 de janeiro de 2000
do INMETRO para pneu de 1â linha original.
Ceíificado pelo INMETRO, com qualidade similar
ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin

UN 6 5.788,33 34.730,00

PNEU DE MOTO 80-100-18 DIANTEIRO, material
banda de rodagem borracha alta resistência, tipo
estrutura carcaça radial, características adicionais
com câmara. Certificado pelo lnmetro, com
qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Motocicleta).

UN 15 253,90 3.808,50

38

PNEU DE MOTO 90-90-18 TRASEIRO, material
banda de rodagem borracha alta resistência, tipo
estrutura carcaÇa radial, características adicionais
com câmara. Certificado pelo lnmetro, com
qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Motocicleta).

UN 15 294,83 4.422,50

39

PNEU DE MOTO RT 60 DIANTEIRO, para
HONDA/BROS, material banda de rodagem
borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça
radial, características adicionais com câmara.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar, ou
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Motocicleta).

UN 5 335,77 1.678,83

PNEU DE MOTO 110-90-17 TRASEIRO para
HONDA/BROS, material banda de rodagem
borracha alta resistência, tipo estrutura carcaÇa
radial, características adicionais com câmara.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar, ou
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Motocicleta).

UN I 397 ,17 3.177,33

41

PNEU DE MOTO 90-90-19 DIANTEIRO paê
HONDA/BROS, material banda de rodagem
borracha alta resistência, tipo estrutura carcaÇa
radial, características adicionais com câmara.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar, ou
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Motocicleta).

UN 3 386,93 1 .160,80

42 CÂMARA DE AR P/PNEU 165170 ARo 13 UN 20 64,58 1.291,67
43 CÂMARA DE AR P/PNEU 165170 ARo 14 UN 40 69,70 2.788,00
44 CÂMARA DE AR P/PNEU 175165 ARo 15 UN 30 79,93 2.398,00

45 CÂMARA DE AR P/PNEU 205160 ARo 16 UN 8 85,05 680,40

46 CÂMARA DE AR P/PNEU 2o5|7o ARo 15 UN I 85,05 680,40
47 CÂMARA DE AR P/PNEU 255,70 ARo 16 UN I 85,05 680,40
48 CÂMARA DE AR P/PNEU 225165 ARo 17 UN I 90,44 723,55
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49 CÂMARA DE AR P/PNEU 9OOX2o UN 20 162,08

50 CÂMARA DE AR P/PNEU lOOoX2o UN 10 162,08 1.620,77

51 CÂMARA DE AR P/PNEU 275180 ARo 22,5 UN 40 228,59 9.143,73

52 CÂMARA DE AR P/PNEU 7,50X16 UN 5 90,44 452,22

53 CÂMARA DE AR P/PNEU 14-oo-24 UN 40 428,14 17.125,73

54 CÂMARA DE AR P/PNEU 12,5-80-18 UN 4 236,78 947,12

55 CÂMARA DE AR P/PNEU 17,5-25 UN 4 59í,88 2.367,51

4 241,90 967,5956 CÂMARA DE AR P/PNEU 12-16,5 UN

57 CÂMARA DE AR P/PNEU 17,5-24 UN 4 581,56 2.326,25

58 UN 4 632,81 2.531,24CÂMARA DE AR P / PNEU 18.4-30

1.056,8059 CÂMARA DE AR P/PNEU 12-16,5 UN 4 264,20

60 CÂMARA DE AR P/PNEU 19,5 L-24 UN 4 489,63 1.958,53

61 UN 15 80,42 1.206,25CÂMARA DE AR P/PNEU 8O.1OO-18

CÂMARA DE AR P/PNEU DE MoTo 90-90-18 UN 15 85,53 1.283,00

63 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MoTo RT 60 UN 5 75,30 376,50

70,18 561,4764 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MOTO 110-90-17 UN I
65 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MoTo 90-90.19 UN 3 90,65 271,95

66 UN 100 90,65 9.065,00ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES

67 UN 100 100,88 10.088,33(04 RODAS) VEíCULOSBALANCEAMENTO
LEVES

68 CAMBAGEM EM VEíCULOS LEVES UN 30 80,42 2.412,50

95,77 2.394,1769 ALINHAMENTO DE VAM E CAMINHONETE. UN 25

111,12 2.777,9270
BALANCEAMENTO
CAMINHONETE.

(04 RODAS) VAM E UN 25

71 CAMBAGEM EM VAM E CAMINHONETE UN I 100,88 807,07

72 ALINHAMENTO DE ÔNIgUS E MICROÔNIBUS. UN 40 182,75 7.310,00

73 UN 40 192,98 7.719,33BALANCEAMENTO (06 RODAS) DE ÔN|BUS E
MICROÔNIBUS.

213,45 5.336,2574 ALINHAMENTO DE CAMINHÕES. UN 25

8.664,33UN 25 346,57(06 RODAS) DEBALANCEAMENTO
CAMINHÕES.

20 315,87 6.317,4776 CAMBAGEM EM VEÍCULOS PESADOS UN

392,62 11.778,7077
RECAPAGEM DE PNEU 215175 ARO 17,5, coM
INMETRO da reformadora. UN 30

10 735,44 7.354,4078 UN

745,67 3.728,3779 UN 5

UN 20 796,84 15.936,8080 RECAPAGEM DE PNEU 275180 ARO 22,5, COM

INMETRO da reformadora.

459,14 2.754,8481
RECAPAGEM DE PNEU 7,50X16, com INMETRO
da reÍormadora. UN 6

82
RECAPAGEM DE PNEU 14-00-24, com INMETRO
da reformadora. UN 20 1.635,97 32.719,47

1.328,97 5.315,8983
RECAPAGEM DE PNEU 12,5 - 80 -18, com
INMETRO da reformadora. UN 4

84 RECAPAGEM DE PNEU 17,5-25, com INMETRO
da reformadora. UN 4 3.375,64 13.502,56

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 -CEP:35.275-000- CNPJ: 01.613.12110001-71
www.saofelix. m g. gov. br
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RECAPAGEM DE PNEU 900X20, com INMETRO
da reformadora.

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20, com INMETRO
da reformadora.
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RECAPAGEM DE PNEU
INMETRO da reformadora

12-16,5 RG 455, com
UN 4 1.073,14

WILSON FERRAZ LEONARDO
Presidente da CPL
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86
RECAPAGEM DE PNEU 17,5 -24, com INMETRO
da reformadora. UN 4 3.170,97 12.683,89

87
RECAPAGEM DE PNEU 18.4-30, com INMETRO
da reformadora. UN 4 2.505,81 10.023,23

88
RECAPAGEM DE PNEU 12 - 16,5 RG 400, com
INMETRO da reformadora. UN 4 1.239,14 4.956,56

89 19,5 L-24, comRECAPAGEM DE PNEU
INMETRO da reformadora. UN 4 1.806,47 7.225,89

PNEU 14-00.24, CONVENCIONAL COM 12
LONAS, NOVO, COM CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMA DE 28OO KG PoR PNEU, LARGURA DA
sEÇÃo MíN|MA 360 MM, DIÂMETRo MÍNrMo
EXTERNO 132MM, PROFUNDIDADE MíNIMA DO
sulco 24 MM, CÓD|GO DE TDENTTFTCAÇÃO DE
sERVtÇO G2, íNDTCE DE VELOCTDADE MAXTMA
40KM/H, TRAÇÃO Pt MOTONTVELADORA.
CERTIFICADO PELO INMETRO.

UN 1B 5.219,00 93.942,00

1.336.069,06

o
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORIO No : 2412021
PREGÃO PRESENCIAL NO: 2312021

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de pneus novos e câmaras de ar, além
de prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e recapagem de
pneus para as máquinas e veículos do Município de São Félix de Minas - MG, de acordo
com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

TDENTTFTCAçÃO DA PROPONENTE:

Nome Fantasia
CNPJ:

Razão Social

Cidade
Endereço
CEP:

Bairro

Telefone Fax:

Banco No Conta
No Agência Nome da Agência

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Item Especificação UNID QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL

\,

PNEU 165/70 ARO 13, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, -:restone, Michelin, Continental.
(Veículo automotivo de passeio)

UN 30

2

PNEU 175/70 R13, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
caracterÍsticas adicio,r:is sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotivo de passeio)

UN 25

Rua Frei lnocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 -CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71
' www.saofelix.mg.gov.br
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PNEU 165/70 ARO 14 material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotivo de passeio).

UN 20

4

PNEU 175/65 ARO 14 material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotivo de passeio).

UN 8

PNEU 175170 ARO 14, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotivo de passeio).

UN 12

b

PNEU 185/70 ARO 14, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. CertiÍicado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotivo de passaqeiros).

UN 10

7

PNEU 185/65 ARO 14, material carcaç lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotivo de passageiros).

UN 12

I

PNEU 185/65 ARO 15, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. CertiÍicado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotivo de passaqeiros).

UN 12

9

PNEU 195/55 ARO 15, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotivo de passaqeiros).

UN 20

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001 -7 I
www. saofelix. mg.gov. br

@
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PNEU 195/65 ARO 15, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotivo de passaqeiros).

UN 12

10

PNEU 195/70 ARO 15, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alla resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotivo de passaqeiros).

UN11

UN I

PNEU 205/60 ARO 16, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
caracterÍsticas adicionais sem câmara. Certiíicado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotive especial de carga)

UN I

PNEU 205/70 ARO 15, material carcaçra lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotive especial de carqa).

13

UN 10

PNEU 255/70 ARO 16, material carcaÇa lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Veículo automotive especial de carga).

UN 10

PNEU 225165 ARO 17, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais sem câmara. CertiÍicado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Micro Ônibus).

UN 4516

PNEU 215/75 ARO 17,5 Direcional material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial. características adicionais sem câmara.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar, ou
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Micro Onibus).

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www. saofel ix. m g. gov. b r
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PNEU 215175 ARO 17,5 Direcional, tipo estrutura
carcaÇa diagonal. Certificado pelo lnmetro, com
qualidade similar, ou superior, as marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (Micro Ônibus).

UN 45

18

PNEU 215175 ARO '17,5 Borrachudo, material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais sem câmara.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar, ou
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Micro Ônibus)

UN 30

19

PNEU 900X20, construção mínima 16 lonas, radial
direcional, material carcaça lona poliéster, material talão
arame aÇo, material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, tipo estrutura convencional, caracterÍsticas
adicionais: com câmara. Certificado pelo INMETRO,
com qualidade similar ou superior às marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. (Caminhão).

UN 10

20

PNEU 900X20, construção mínima 16 lonas, radial
borrachudo, material carcaça lona poliéster, material
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, tipo estrutura convencional, características
adicionais: com câmara. Certificado pelo INMETRO,
com qualidade similar ou superior às marcas.
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. (Caminhão).

UN 25

21

PNEU 1000X20, construção mínima 16 lonas, radial
direcional, material carcaça lona poliéster, material
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, tipo estrutura convencional, características
adicionais: com câmara. Certificado pelo INMETRO,
com qualidade similar ou superior às marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. (Caminhão).

UN 2

22

PNEU 1000X20 construção mínima 16 lonas, radial
borrachudo, material carcaça lona poliéster, material
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, tipo estrutura convencional, características
adicionais: com câmara. Certificado pelo INMETRO,
com qualidade similar ou superior às marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. (Caminhão).

UN 6

23

PNEU 275180 ARO 22,5 Direcional material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais: sem câmara.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin. (Ônibus, Caminhão).

UN 25

24

PNEU 275180 ARO 22,5, borrachudo, tipo estrutura
carcaça diaqonal, características adicionais: sem
câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade
similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin. (Ônibus, Caminhão).

UN 25

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www. saofelix. m g. gov. br @
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PNEU 275180 ARO 22,5, borrachudo, material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais: sem câmara.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin. (Ônibus, Caminhão).

26

PNEU 7,50X16 DIRECIONAL, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais: sem câmara.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin

UN 10

UN 6

PNEU 7,50X16 BORRACHUDO, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais: sem câmara.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin.

UN 1528

PNEU 14-00-24, diagond com 12 lonas, novo, com
capacidade de carga mínima de 2800 kg por pneu,
largura da seção mínima 360 mm, diâmetro mínimo
externo 132mm, profundidade mínima do sulco 24 mm,
código de identificação de serviço 92, Índice de
velocidade máxima 40km/h

COTA RESERVA 25% DO ITEM 90

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

(art.48, inc. lll da Lc 12312006)

UN 7Y9

PNEU 14-00-24, convencional com 12 lonas, novo, com
capacidade de carga mínima de 2800 kg por pneu,
largura da seção mÍnima 360 mm, diâmetro mínimo
externo 132mm, profundidade mínima do sulco 24 mm,
codigo de identificação de serviço 92, índice de
velocidade máxima 40km/h, tração p/ motoniveladora.
Certificado pelo INMETRO.

UN 530

PNEU 12,5-80-18, igual ou superior a'10 lonas,
dianteiro para retro escavadeira, novos. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às
marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin

UN 631
PNEU 17,5-25, igual ou superior a 12 lonas, traseiro
para retro escavadeira, novos. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às
marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.

UN 532

PNEU 12-16,5 RG 455 DIANTEIRO para Retro
Escavadeira, de no mínimo 10 lonas, devendo o pneu
conter as especificações exigidas na Portaria n0 5, de
14 de janeiro de 2000 do INMETRO para pneu de 1a

linha original. Certificado pelo INMETRO, com
qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066- CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www.saofelix. m g. gov. br
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PNEU 17,5-24 TRASEIRO, igual ou superior a 12 lonas,
traseiro para retro escavadeira, novos. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às
marcas:

UN 6

Pirelli Firesto Michelin

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066* CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www. saofe I ix. m g. g ov. b r

34

PNEU 18.4-30 TRASEIRO, igual ou superior a 12 lonas,
traseiro para trator agrícola, novos. CertiÍicado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às
marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.

UN 5

UN 535

PNEU 12-16,5 RG 400 DIANTEIRO para Retro
Escavadeira, de no mínimo 10 lonas, devendo o pneu
conter as especificações exigidas na Portaria no 5, de
14 de janeiro de 2000 do INMETRO para pneu de 1"
linha original. Certificado pelo INMETRO, com
qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin.

PNEU 19,5 L-24, para retro Randon, de no mÍnimo 12
lonas, devendo o pneu conter as especificações
exigidas na Portaria no 5, de't4 de janeiro de 2000 do
INMETRO para pneu de 1a linha original. CertiÍicado
pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às
marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin

UN 6

37

PNEU DE MOTO 80-100-18 DIANTEIRO, material
banda de rodagem borracha alta resistência, tipo
estrutura carcaça radial, características adicionais com
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar,
ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Motocicleta).

UN 15

38

PNEU DE MOTO 90-90-18 TRASEIRO, material banda
de rodagem borracha alta resistência, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais com câmara.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar, ou
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Motocicleta).

UN 15

PNEU DE MOTO RT 60 DIANTEIRO, para
HONDA/BROS, material banda de rodagem borracha
alta resistência, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais com câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Motocicleta).

UN 5'9
v

UN I40

PNEU DE MOTO 110-90-17 TRASEIRO para
HONDA/BROS, material banda de rodagem borracha
alta resistência, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais com câmara. CertiÍicado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Motocicleta).

41

PNEU DE MOTO 90-90-19 DIANTEIRO para
HONDA/BROS, material banda de rodagem borracha
alta resistência, tipo estrutura carcaça radial,
características adicionais com câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Motocicleta).

UN 3

42 CÂMARA DE AR P/PNEU 165170 ARO 13 UN 20

43 CÂMARA DE AR P/PNEU 165170 ARO 14 UN 40
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44 CÂMARA DE AR P/PNEU 175165 ARo 15 UN 30

Rua Frei lnocêncio,236 - centro - Tel.: (33)32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71
www.saofelix. m g. gov. br

45 CÂMARA DE AR P/PNEU 205/60 ARo 16 UN I
46 CÂMARA DE AR P/PNEU 2o5|7o ARo 15 UN I
47 CÂMARA DE AR P/PNEU 255170 ARo 16 UN I
48 CÂMARA DE AR P/PNEU 225165 ARo 17 UN 8

49 CÂMARA DE AR P/PNEU gOOX2O UN 20

50 CÂMARA DE AR P/PNEU lOooX2O UN 10

51 CÂMARA DE AR P/PNEU 275180 ARo 22,5 UN 40

52 CÂMARA DE AR P/PNEU 7,50X16 UN 5

53 CÂMARA DE AR P/PNEU 14.00-24 UN 40
54 CÂMARA DE AR P/PNEU 12,5-80-18 UN 4

55 CÂMARA DE AR P/PNEU 17,5-25 UN 4

CÂMARA DE AR P/PNEU 12-16,5 UN 4

57 CÂMARA DE AR P/PNEU 17,5-24 UN 4

58 CÂMARA DE AR P / PNEU 18.4-30 UN 4

59 CÂMARA DE AR P/PNEU 12-16,5 UN 4

60 CÂMARA DE AR P/PNEU 19,5 L-24 UN 4

61 CÂMARA DE AR P/PNEU 8o-1oO-18 UN 15

62 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MoTo 90-90-18 UN 15

63 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MOTO RT 60 UN 5

64 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MoTo 110.90-17 UN 8

65 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MOTO 90-90-19 UN 3

66 ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES UN 100

67 BALANCEAMENTO (04 RODAS) VEÍCULOS LEVES UN 100

68 CAMBAGEM EM VEICULOS LEVES UN 30

69 ALINHAMENTO DE VAM E CAMINHONETE UN 25
BALANCEAMENTO
CAMINHONETE.

(04 RODAS) VAM E
UN 25-70

1t CAMBAGEM EM VAM E CAMINHONETE UN I
72 ALINHAMENTO DE ÔNIgUS E MICROÔNIBUS. UN 40

73
BALANCEAMENTO (06 RODAS) DE ÔrurAUS E
MICROÔNIBUS. UN 40

74 ALINHAMENTO DE CAMINHÕES. UN 25

75 BALANCEAMENTO (06 RODAS) DE CAMTNHOES. UN 25

76 CAMBAGEM EM VEICULOS PESADOS UN 20

77 RECAPAGEM DE PNEU 215175 ARO 17,5, com
INMETRO da reformadora. UN 30

78 RECAPAGEM DE PNEU 900X20, com INMETRO da
reformadora. UN 10

79 RECAPAGEM DE PNEU 1000X20, com INMETRO da
reformadora. UN 5

80
RECAPAGEM DE PNEU 275180 ARO 22,5, com
INMETRO da reformadora. UN 20

81
RECAPAGEM DE PNEU 7,50X16, com INMETRO da
reformadora. UN 6

\1h.
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82
RECAPAGEIV DE PNEU 14-00-24, com INMETRO da
reformadora. UN 20

Valor total da proposta:
Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que:
. Submete-se a todas as condições do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços No:

2312021e seus respectivos anexos;
. Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação;
o fl entrega dos produtos deverá acontecer na sede do Município contratante.
o fl validade da proposta é de 60 dias.

de de 2021

Carimbo CNPJ/MF
Assinatura e identificação do Representante Legal

RuaFrei lnocêncio,236-centro-Tel.:(33)32469066- CEP: 35.275-000-CNPJ:01.613.12110001-71
www. saofe lix. m g. g ov. br

89

90

83
RECAPAGEM DE PNEU 12,5 - 80 -18, com INMETRO
da reformadora. UN 4

84
RECAPAGEM DE PNEU 17,5-25, com INMETRO da
reformadora. UN 4

85
RECAPAGEM DE PNEU
INMETRO da reformadora.

12-16,5 RG 455, com
UN 4

86
RECAPAGEM DE PNEU
reformadora.

17,5 -24, com INMETRO da
UN 4

87 UN 4
RECAPAGEM DE PNEU
reformadora.

18.4-30, com INMETRO da

88 UN 4
RECAPAGEM DE PNEU 12 - 16,5 RG 400, com
INMETRO da reformadora.

RECAPAGEM DE PNEU 19,5L-24, com INMETRO da
reformadora. UN 4

PNEU 14-OO-24, CONVENCIONAL COM 12 LONAS,
NOVO, COM CAPACIDADE DE CARGA MíNIMA DE
2800 KG POR PNEU, LARGURA DA SEÇÃO MÍN|MA
360 MM, DIÂMETRO MÍNIMO EXTERNO 132MM,
PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO 24 MM,
coDrco DE TDENTTFTCAÇÃO DE SERV|ÇO G2,
Íl.rorcr DE vEloctDADE MAxtMA 4oKM/H, TRAÇÃo
PI MOTONIVELADORA. CERTIFICADO PELO
INMETRO.

UN 1B
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ANEXO lll

DECLARAçÃO DE tNEXtSrÊUCA DE FATO SUPERVENIENTE E DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa inscrita no CNPJ ou CPF sob o

no , com sede (endereço completo da sede da empresa ou

do licitante - pessoa física) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem

fatos impeditivos para sua habilitação e que CUIUPRE todos os requisitos habilitatórios no

v Pregão Presencial para Registro de Preços No'.2312021 do lt/unicípio de São Felix de l/inas

- MG, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

de de 2021

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n'da C.l.)
(assinatura)

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066-CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www.saoÍelix. mg. gov.br
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ANEXO IV

PROCESSO ADMTNTSTRATIVO DE LICITAÇÃO No:24t2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGTSTRO DE PREÇOS No:23t2021

(Papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO

Declaração de Atendimento ao Art. 27,v da Lei n' 8.666/93 e atterações.

; ;.";;; ü " i;, ::TnocNPJ "" o"n,o",,,,'ll'1",[::::
ldentidade no ..... ........., e do CpF no ............ ............., DECLARA, para fins
do dispostos no inc. Vdo art. 27 da Lei n'8.666, de junho de 19g3, acrescido pela Lei n'
9.854, de27 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 ( )

, 

-dê

de 2021

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

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.12110001-71
www.saofelix. mg. gov. br
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ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAçÃO No:2412021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS No:2312021

CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

A _(nome da proponente CNPJ no com sede à

flo _, Bairro , cidade neste ato representada

pelo (s) (socios ou diretores com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade,

estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG,

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo poderes

para, junto ao Município de São Felix de lvlinas - [VlG, praticar os atos necessários com

vistas à participação do outorgante no Processo Licitatorio No:0242021, na Modalidade

Pregão Presencial para Registro de Preços No'.2312021, 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

(Reconhecer firma)

* EsÍe documento deverá ser apresentado à Pregoeira no momento do Credenciamento, acompanhado
do ato constitutivo e documento de identidade.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro -Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000- CNPJ: 01.6I3.l2ll000l-7I
www.saofelix. m g - gov. br
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ANEXO VI

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAçÃO No=24t2021
PREGÃO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PREçOS No:2312021

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A Empresa CNPJ no

Telefone/Fax: ( )-, por intermédio de seu representante legal

DECLARA, para os fins do disposto nos
v arts. 42 a 45 da Lei Complementar no. 123t06 com suas posteriores alteraçÕes, ser

Microempresa/Empresa de Pequeno Porte nos termos da legislação vigente.

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional

acima mencionada

de de 2021

Representante Legal

v

Rua Frei Inocêncio,23ó - cenrro- Tel.: (33) 324690ó6 - cEp: 35.275-000- cNpJ: 01.ó13.12110001-71
www. saofel ix. m g. gov. br
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ANEXO VII

MTNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS No /202í.

pRocESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO No:24t2021.
PREGÃO PRESENCIAL NO:23 12021

PREÂMBULO

Aos _ dias do mês de de 2021, na sede da Prefeitura [\íunicipal de São Felix de
[vlinas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme
deliberação da Ata do Pregão Presencial No:_/2021 do respectivo resultado homologado,
publicado em _J12021, que vai assinada pelo Prefeito do Município de São Félix de
Minas e pelo representante legal do licitante classificado para registro de preços,
qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas regras e condiçÕes constantes do
Processo Licitatório em epigrafe e nesta Ata de Registro de Preços.

O MUNtcÍptO oe SÃO fÉltx DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o
no.01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio,236, centro, nesta cidade, CEP:
35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no 115.661.376-08, Cl MG-16.307.823
SSP/I\íG, residente e domiciliado na Rua Orquídea, no.17,_Planalto, neste Município,
adiante denominado simplesmente MUNICiPIO e ORGAO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PREÇOS e de outro lado, a empresa adjudicatária no item abaixo
doravante denominada simplesmente COMPROMISSARIA, com base no Processo de
Licitação No:0712021, Pregão para Registro de Preços No:2312021, e de conformidade com
Lei Federal no. 10.520102; Lei Federal n.o 8.666/93 e Lei Complementar no. 12312006,
observadas as cláusulas e condiçÕes seguintes.

1 DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste
Município, observada a ordem de classificação, os preços registrados relacionados no
anexo deste instrumento, através da Planilha de Vencedor, contendo os itens vencidos pela
Compromissária, objetivando o compromisso de aquisição de pneus novos e câmaras de
âr, além de prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e
recapagem de pneus para as máquinas e veículos do Município de São Félix de
Minas/MG., nas condiçÕes estabelecidas no ato convocatorio.

1.1 Fornecedor

Empresa CNPJ no com sede à Rua
telefone: (_) _, fax: (_)

representada por S(a). _,
domiciliado(a) em , RG n

(nacionalidade e estado civil), residente e
SSP/-, CPF N

GLÁUSULA PRIMEIRA - oBJETo E FINALIDADE - o objeto deste instrumento é o o
registro de preços para futura aquisição de pneus novos e câmaras de ar, além de
prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e recapagem de pneus

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 0 1.6 13. 12 l/000 1-7 I
www.saofelix. mg.gov.br
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para as máquinas e veículos do t\Íunicípio de São Felix de Minas - [\íG,

Anexo I deste instrumento.

1.1. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as necessidades da

Administração Direta do Município de São Félix de Minas, na futura o registro de preços

para futura aquisição de pneus novos e câmaras de ar, além de prestação de serviços de

alinhamento, balanceamento, cambagem e recapagem de pneus para as máquinas e
veículos do Município de São Félix de Minas - [VlG, de acordo com as especificações,
quantitativos e condições constantes no Edital e seus Anexos.

1.2. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço é de í 2 (doze) meses, contados a
partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor.

í.3. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço é de R$
correspondente aos itens descritos Anexo I

cLÁusuLA SEGUNDA oBRtcAÇÃo DE FoRNECIMENTo A obrigação de
fornecimento dos produtos/ prestação de serviços previstos no respectivo edital de licitação
e proposta comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociável do presente
instrumento.

2.1. Afiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo do Secretário [t/unicipal de
Obras e Transportes, requisitante do produto/serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO - A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12

(doze) meses, durante o pruzo de validade deste compromisso, vigorará a ata de registro
de preços a ele integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor estará obrigado
a fornecer para o Município o objeto deste compromisso, sempre que por ela for exigido, na
quantidade pretendida e dentro das especificações referidas na cláusula primeira.

CLÁUSULA QUARTA - ACRÉSGIMO - Na hipótese de acréscimo significativo das
V quantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o

Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o Município.

CLÁUSULA QUINTA - PREFERÊNCIA - O Município não estará obrigado a adquirir do
Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos produtos/serviços, objeto do
presente compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do
momento e da forma de fornecimento.

CLAUSULA SEXTA - VERIFICAÇÃO DOS PREÇOS - A Prefeitura Municipal de São
Felix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros
fornecedores aquisição dos produtos/serviços objeto do presente compromisso, vedada,
todavia, qualquer contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser obtidos
do Compromissário Fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORNECIMENTO - Sempre que necessitar, ao longo de todo o
período de validade da Ata de Registro de Preço o Município convocará o Compromissário

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www.saofelix.m g.gov.br
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Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe os instru
pretendidos.

CLÁUSULA oITAVA - oRDEM DE FoRNECIMENTo - As ordens de fornecimento ou
instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão consideradas, para
todos os fins de direito, contratos acessorios ao presente compromisso.

cLÁusuLA NONA - ESPECIFIGAÇÕES - As ordens de fornecimento ou instrumento
equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:
9.1. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira
certificada pela secretaria Municipal de Fazenda e planejamento;
9.2. Descrição do objeto, quantidade, marca e valor constante da planilha do vencedor;
9.3. Local, dia e hora previstos para entrega;
9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;
9.5. Número de identificação do Processo Licitatorio e da Ata de Registro de Preços;
9.6. Historico adequado para garantia de entrega do objeto.

cLÁusULA DÉclMA - coNvocAÇÃo Será facultada ao Município convocar o
Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessorios de fornecimento
quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades, respeitado o
disposto na Cláusula Quarta.

cLÁusuLA DECIMA PRIMEIRA - NÃo coMpAREctMENTo - o não comparecimento
injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado na cláusula setima para o
aperfeiçoamento do contrato acessorio de fornecimento, será considerado como fato
qualificador da inexecução total do presente compromisso, para os fins previstos na
legislação em vigor e no presente contrato.

cLÁusuLA DEctMA sEGUNDA - pREÇo E DAS coNDtÇoES DE pAGAMENTo - os
valores do objeto do presente, serão os constantes da proposta do vencedor e os
registrados na Ata de Registro de preços.

12-1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, em até 30
(trinta) dias apos a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de
compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta
corrente indicada pela contratada.

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA - ATUALTZAÇÃo FINANcETRA, Do coNTRoLE E DA
REVISÃO DE PREçOS - os preços não serãotoleto de atualiz ação financeira por via da
aplicação de qualquer índice de correção monetáiia, ou mesmo de reajuste de qualquer
natureza, dentro do p_razo de 12 (doze) meses, salvo alterações na legislação feáerri o,
comprovado deseq uilíbrio financeiro.

cLÁusuLA oÉCtn,ll QUARTA - FORNECIMENTO - O fornecimento do objeto dopresente compromisso de fornecimento deverão ser realizados pelo Compromissário
Fornecedor de acordo com ordem de fornecimento, obedecidas às instruções relativas a
dia, horário e demais condiçÕes.

Rua Frei Inocêncio,236-centro-Tel.: (33) 32469066-cqp:35.275-000-cNpJ: 01.613.121/0001-71
www.saofelix. m g. gov. br
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a14.1 - O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, retirad
da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, para contestá-lo.

CLÁUSULA DÉctMA QUTNTA - TNSPEÇoES E TESTES - O custo com as inspeçÕes,
testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes,
indispensáveis para a comprovação da boa execução do compromisso de fornecimento
correrão por conta do Compromissário Fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ESPECIFICAçOES - Estando os produtos/serviços em
desacordo com as especificações e condições detalhadas no Edital, na Ata de Registro de
Preços e na proposta, o Compromissário Fornecedor deverá retirá-los do local onde se
encontrarem armazenadas ou refazer os serviços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação para assim proceder, sob pena de configuração da inexecução das
obrigaçÕes assumidas no presente instrumento, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA SÉrtnm - SUBCONTRATAÇÃO - Não será admitida, a qualquer
título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem expressa
anuência da Prefeitura.

cLÁusuLA DECTMA OTTAVA SANçOES ADMINISTRATIVAS O atraso na
entrega/prestação de serviços, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de
O,5o/o do valor do contrato por dia de atraso.

CLÁUSULA DECIMA NONA - REINCIDÊNCIA - Ocorrendo o atraso no fornecimento por
duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de 0,5% do
valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10o/o (dez por cento).

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA INEXECUÇÃO - A inexecução total ou parcial do presente
compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sançÕes contra
Com prom issário Fornecedor:
20.1. Advertência;

\- 20.2. Multa;
20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por pruzo não superior a 5 (cinco) anos;

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - MULTA - O atraso no fornecimento de qualquer
parcela do objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor
da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso;

21.1. O atraso reiterado no fornecimento/prestação de serviços sujeitará o compromissário
à multa de mora de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso;
21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de
10% (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;
21.3. O fornecimento do objeto/prestação de serviços em níveis de qualidade ou
quantidade inferior ao devido sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do
valor total estimado para o presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do
estabelecido.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066- CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71
www.saofelix. m g. gov. br
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21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado
administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla
defesa, com todos os meios a eles inerentes;

21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário
Fornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.

21.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.

21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo
representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1o da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DEFESA - Será garantido ao Compromissário
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
nas hipoteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas neste
compromisso.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA RESCISÃO DO COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do presente
compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao disposto no
parágrafo único do art. 78, da Lei Federal no. 8.666 , de 21 de junho de 1993.

cLÁusuLA vtcÉslmA QUARTA vtNcuLAÇÃo Ao EDITAL Para efeitos
obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de Preços
No:2312021, quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata de Registro de Preços,
integram o presente compromisso de fornecimento, devendo seus termos e condições ser
considerados como partes integrantes do presente instrumento contratuais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORO - Para todas as questÕes pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena - MG, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de
\z fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas

instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, _ de de 2021

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
Prefeito do Município de São Felix de Minas

Órgão Gerenciador

TESTEMUNHAS:

COMPROMISSARIO

Nome

CPF:

Nome

CPF:

RuaFrei lnocêncio,236-centro-Tel.:(33)32469066- CEP: 35.275-000-CNPJ: 01.613.121/0001-71
www. saofe I ix. m g. g ov. b r @
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ANEXO I

A ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No _/2021

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP 35.275-000 - cNPJ: 01.613. 12ll0001-7 1
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ANEXO VIII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

P rocesso Licitatório No :241 2021
Pregão Presencial Para Registro de Preços No:2312021
Termo de Gontrato Administrativo No: 12021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO OE SÃO TÉIIX DE MINAS.MG
E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA

PARA FINS DE AQUISTÇÃO DE
PNEUS NOVOS E CÂNAANAS DE AR, ALÉM DE
PRESTAÇÃO Oe SERVIÇOS DE ALTNHAMENTO,
BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E RECAPAGEM
DE PNEUS PARA AS MÁQUINAS E VEíCULOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO TÉIIX DE MINAS - MG, NOS
TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO NO:2312021.

O MUNIcÍptO oe SÃO rÉllx DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNpJ sob o
no.01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio,236, centro, nesta cidade, CEP:
35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF n" 115.661.376-08, Cl t\íG- 16.307.823
SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Orquídea, no 17, Planalto, neste [Vlunicípio,
doravante denominado simplesmente Contratante, e, de outro lado, a empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o no
localizada na(o) neste ato representada pelo seu

Sr portador da Carteira de ldentidade no

expedida pela SSP/_, CPF no doravante
denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante no Processo Licitatorio
No'.2412021, referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços No:2312021, resolvem
celebrar o presente Contrato, em conformidade com o disposto na Lei no 10.52012002,na
Lei 8.666/1993, nas demais legislações pertinentes, em suas alterações posteriores, ou em
outros dispositivos legais que vierem a substituí-los, que as partes se sujeitam a cumprir,
mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente contrato o registro de
preços para futura aquisição de pneus novos e câmaras de ar, além de prestação de
serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e recapagem de pneus para as
máquinas e veículos do Município de São Felix de Minas MG, conforme
produtos/serviços especificados no Anexo I deste instrumento contratual:

1.1 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital de
Licitação do Pregão Presencial No:23l2021, incluindo seus Anexos, Ata de Registro de
Preços e a Proposta da CONTRATADA, datada de )_12021, bem como
seus anexos, e demais elementos constantes do Processo Administrativo de Licitação
No:2412021.
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CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO - Por não se tratar da contratação de
execução de obra ou serviço, não se aplicam os regimes de execução citados no inciso Vlll
do art. 6o da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA - O contrato vigerá da data da sua assinatura até a
31 de dezembro do corrente ano.

CLÁUSULA QUARTA - EFICÁCIA - O presente contrato só terá eficácia depois de
aprovado pela autoridade competente e após a publicação de seu extrato no Orgão Oficial.

4.1 - lncumbirá à Prefeitura de São Felix de Minas, providenciar, às suas expensas, a
publicação do extrato do contrato no Órgão Oficial, sendo o mesmo procedimento será
adotado para eventual termo aditivo.v
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO - O presente contrato administrativo tem o valor de
R$.... ( .......), estando os produtos/serviços especificados no Anexo I

deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO - A cláusula de repactuação não se aplica ao
fornecimento objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO - O recebimento dos pneus objeto deste contrato
será realizado nos termos do Edital do Pregão No'.2312021.

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO - O pagamento dos pneus, será efetuado nos
termos do Edital do Pregão No.2312021.

CLÁUSULA NONA - GARANTIA - Para a execução do objeto do presente contrato, a
CONTRATADA está dispensada da apresentação de garantia.

\' 
CLAUSULA DÉctMA - cRÉDlTo oRÇAMENTÁRto - As despesas inerentes à execução
do objeto da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações:

DOTAÇAO NOMENCLATURA FONTE

cLÁusuLA DÉctMA PRIMEIRA - oBRtcAÇÕes oa coNTRATADA - As obrigações
da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital do Pregão No:2312021 e seus Anexos,
bem como as dispostas abaixo:

11.1 - Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens
ofertados na licitação;

11.2 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus
empregados durante o fornecimento;

RuaFreilnocêncio,236-centro-Tel.:(33)32469066-CEP: 35.275-000-CNPJ: 01.613.12110001-71
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í í.3 - N/anter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;

11.4 - Entregar os pneus e serviços para Secretarias Municipais, objeto do presente
contrato nas especificações contidas no Anexo I deste Contrato;

11.5 - Apresentar os documentos fiscais dos itens comprados em conformidade com a
legislação vigente;

í 1.6 - Manter durante a vigência do contrato as condiçÕes de habilitação exigidas no Edital;

11.7 - Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido
pelo fiscal do contrato;

\z 1í.8 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento dos
produtos e dos serviços realizados;

11.9 - Estar em situação regular junto à contratante;

í1.10 - Comunicar imediatamente à fiscalização do Contrato qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento deste
contrato, para que sejam adotadas as providências necessárias;

11.11 - Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do
Contrato;

11.12 - Nomear, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, um preposto
responsável pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missão de garantir a
adequada execução do contrato;

\,
11.13 - Fornecer à CONTRATANTE, no mínimo, um número de telefone fixo, um número
de telefone móvel, um número de fax e um endereço de e-mail, objetivando a comunicação
rápida no que se refere à execução do presente contrato;

11.14 - Responsabílizar-se pelo fornecimento dos pneus e prestação de serviços visando
atender as atividades das Secretarias Municipais, objeto deste Contrato, respondendo civil
e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus
empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - oBRrcAçÕes oe coNTRATANTE - As obrigaçÕes
da CONTRATANTE são aquelas previstas no Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços No:2312021 e seus Anexos, bem como as dispostas abaixo:

12.1 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066-CEP: 35.275-000- CNPJ: 01.613.12110001-71
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12.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma disposta
deste contrato;

12.3 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;

12.4 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser
CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação.

na cláu a

\,

solicitados pela

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA - FtscALtzAÇÃo Do coNTRATo - A execução do
Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da
especialmente desig nados pelo (responsável pelo órgão contratante).

13.1 - A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Félix de
Minas - t\íG e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

13.2 - A fiscalização do Contrato verificará se os produtos/serviços foram
entregues/prestados de acordo com as exigências do Edital e seus Anexos, devendo
observar:

13.2.1 - estando os produtos e serviços em conformidade, os documentos de cobrança
deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor responsável pelos
pagamentos da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas para o devido pagamento;

13.2.2 - em caso de não conformidade, será lavrado Termo circunstanciado de Recusa dos
produtos/serviços, que será encaminhado à CONTRATADA para adoção das providências
que se fizerem necessárias.

13.3 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA.

13.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o produto/serviço entregue, se em
desacordo com os termos do Edital do Pregão No:2312021.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - PENALIDADES - Peta infração das ctáusutas do
Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA
as seguintes penalidades:

14.1 - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos ao objeto da licitação;

14,2 - tt/ulta de 1,00% (um por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o
ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.2.1 - irregularidade das condições de habilitação e/ou do SICAF, caso a irregularidade
permaneça por mais de 15 (quinze) dias contados do recebimento de notificação formal
enviada pela CONTRATANTE;

14.2.2 - atraso de até 10 (dez) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu substituto;

14.2.3 - não fornecimento dos contatos exigidos no subitem 11.13 da cláusula décima
primeira do presente contrato;

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71
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14.2.4 - demais infrações contratuais consideradas faltas leves, assim enten s aquelas
que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da licitação nem prejuízos ao erário
público;

14.3 - multa de 2,00o/o (dois por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o
ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.3.1 - paralisação do fornecimento/prestação de serviços por período de até 03 (três)
dias úteis, mesmo em caso de greve;

14.3.2 - atraso de 10 (dez) a 20 (vinte) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu
substituto;

14.3.3 - irregularidade das condições de habilitação, caso a irregularidade permaneça por
mais de 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação formal enviada pela
CONTRATANTE;

\- 14.4 - multa de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o
ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.4.1 - paralisação do fornecimento por período de 03 (três) a 05 (cinco) dias úteis,
mesmo em caso de greve;

14.4.2 - atraso de mais de 20 (vinte) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu
substituto;

14.4.5 - demais infraçôes contratuais consideradas faltas médias, assim entendidas
aquelas que reduzam ou dificultem a produtividade de pelo menos um servidor da
CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo leve ao erário público;

14.5 - Ít/ulta de 7,00o/o (sete por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o
ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.5.1 - paralisação do fornecimento/prestação dos serviços por período de 06 (seis) a 10
(dez) dias úteis, mesmo em caso de greve;

14.6 - tMulta de 10,00% (dez por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o'\- ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.6.1 - paralisação do fornecimento e prestação dos serviços por período de 11 (onze)
dias úteis a 30 (trinta) dias corridos, mesmo em caso de greve;

'14.6.2 - recusa a arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por
seus empregados durante o entrega dos produtos/serviços ou causado pela má qualidade
dos materiais fornecidos;

14.7 - tVlulta de 15,00% (quinze por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o
ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.7.1 - paralisação do fornecimento por período de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias
corridos, mesmo em caso de greve;

14.7.2 - demais infrações contratuais consideradas faltas graves, assim entendidas aquelas
que reduzam, dificultem ou impeçam a produtividade de pelo menos um(a) divisão/serviço
da CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo médio ao erário público;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066-CEP:35.275-000 -CNPJ: 01.613.12110001-71
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14.8 - ltíulta de 20,00o/o (vinte por cento) sobre o valor ESTIMADO da
ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

para o

14.8.1 - paralisação do fornecimento por mais de 60 (sessenta) dias corridos, mesmo em
caso de greve;

14.8.2 - demais infrações contratuais consideradas faltas gravíssimas, assim entendidas
aquelas que impeçam a produtividade de mais de um(a) divisão/serviço da
CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo grave ao erário público;

14.9 - Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de
contratar com a União, por prazo de até 02 (doís) anos, pela inexecução parcial ou total do
Contrato, quando essa falta acarretar significativo prejuízo à realização das atividades
institucionais da CONTRATANTE e/ou ao erário público ou grave descumprimento da
legislação trabalhista e/ou previdenciária;

14.10 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
brasileira, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso ll! do artigo 87 da Lei no 8.666/93, por inexecução total do Contrato que acarrete
grave prejuízo ao objeto contratado ou por apresentação de informação e/ou documentos
falsos.

14.11 - As penalidades mencionadas no caput poderão ser cumuladas na forma do
disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

14.12 - O valor das multas aplicadas ou de eventual indenização deverá ser recolhido no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, sendo que a
aplicação de multa não impede e nem prejudica a aplicação das demais sanções.

14.13 - Se o valor da multa ou eventual indenização não for pago, será descontado do
pagamento a que a empresa fizer jus, ou ainda, quando for o caso, será inscrito na Dívida
Ativa do Município, e cobrado judicialmente.

14.14 - No caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por
período igual ao da suspensão, sem prejuízo das multas previstas e das demais
cominaçÕes legais.

14.15 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditorio e
à ampla defesa, ficando esclarecido que o pruzo para apresentação de defesa prévia será
de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva intimação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO - O presente Contrato poderá ser rescindido
pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8.666/93, observado o
estabelecido nos artigos 79 e 80 da meôma Lei, e notadamente nos casos abaixo:

15.1 - Cancelamento ou revogação da Ata de Registro de Preços;

15.2 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
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í5.3 - O cumprimento irregular de cláusulas ou a lentidão no seu cumprimento, levando
Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados;

15.4 - O atraso injustificado do início do fornecimento/prestação de serviços, sem justa
causa e sem prévia comunicação à Administração;

15.5 - A paralisação do fornecimento/prestação de serviços, sem justa causa e sem prévia
comunicação à Administração;

15.6 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem como
fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que prejudique a execução do
Contrato ou implique descumprimento ou violação, ainda que indireta, das normas legais
que disciplinam as licitações, com exceção dos serviços mencionados no Termo de'V Referência;

15.7 - O desatendimento das determinaçÕes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

15.8 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do Parágrafo
Primeiro do Artigo 67 da Lei n.o 8.666/93;

15.9 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

15.10 - A dissolução da sociedade;

15.11 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde
que prejudique a execução do Termo de Contrato;

-

15.12 - RazÕes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de
Contrato;

15.13 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administraçáo
decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;

15.14 - A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para o
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como, das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

15.15 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada
impeditiva da execução do Termo de Contrato.
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í5.16 - No caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que estabelecem os
79 e 80 da Lei 8.666 de 1993.

OS

\-

GLÁUSULA DÉclMA SEXTA - ALTERAÇOES - Este Contrato poderá ser alterado na
forma do disposto no art. 65 da Lei n.o 8.666/93, sempre por meio de Termo Aditivo.

GLÁUSULA DÉclMA sÉflntle - GASOS OMISSOS - Fica estabelecido que, caso venha a
ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos omissos, estes
deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação
e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n.o 8.666/93, aplicando a
esses dispositivos, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO - Para todas as questões pertinentes ao presente
compromisso de fornecimento/prestação de serviços, o Foro será o da Comarca de
Mantena - MG, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para Íirmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado
o presente Contrato, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.666/93, que, lido e achado
conforme, é assinado em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelas partes contratantes,
tendo uma via sido arquivada nas dependências da CONTRATANTE, com registro de seu
extrato.

Prefeitura Municipal de São Félix de [\Iinas - MG,....... de de 2021

L-

MARCOS ALEXANDRE G. SORDINE
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CONTRATADA

Nome

CPF
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TERMO DE REFER clAl

Unidade Administrativa de Origem: Secretaria Municipal de Obras e Transportes

Titular Responsável: Guilherme tnácio de Souza Filho

Cargo: Secretário

Modalidade Sugerida: Pregão Presencial

Procedimento: Registro de Preços

\Í.' Tipo Sugerido: Menor preço por item

RESUMO DO OBJETO SUGERIDO

Aquisição de pneus novos e câmaras de ar, além de prestação de serviços de
alinhamento,
de Minas/MG.

balanceamento para as máquinas e veículos do Munic São Félix

CONFERE INAL

_as
lFundamentação Legal:
Decreto Federal no. 3.555, de 08 de agosto de 2000
Att. 8o. A fase preparatoria do pregão observará as seguintes regras.
ll - o termo de referência é o documento que deverá canter elementos capazes de propiciar a avaliação do
custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a
definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato;
Decreto Estadual no.44.786/2008(Regulamento da modalidade de licitação denominada pregão em MG):
Aft. 6o A fase preparatória do pregão observará as segulnfes regras.'
I - caberá à unidade solicitante, que em caso de necessrdade será auxiliada pela área de suprimento, elaborar
o termo de referência e iniciar o processo, com as segurnÍes especificações:
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ITEM DESCRTÇÃO INICIAL

o etivo1

1.1 Justificativa da o

1.2 lnform técnicas dos neus

Descri do ob estimativa média de uantidadese2

Referenciais2.1

Ramo de atividade do licitante3

4 ime de do futuro contrato

5 Finalidade da com

6 ações com a ítica de sustentabilidade

7 Justificativa com o interesse público evidenciado

Critérios de aceita do ob etoI
Prazo de execução do oudee doo etoI
Fundamentação I al10
Modalidade de licita osu a11

Justificativa da escolha da modalidade12

Ti de licitação sugerida13

Ti de pretendida14

Condi de rticipação de microem e subcontratação15
Condi e restrições de pa16

17 lndica de recursos o mentários

18 lndicação da fonte de recursos

19 Condições de habilitação e aceitabilidade de propostas

20 Balizamento de preços e valores máximos aceitos

21 Condiçôes de julgamento das propostas

22 Local e condições para a realizaçáo dos serviços ou entrega de material

23 Condições e forma de pagamento e reajuste

24 Garantia e manutenÇáo
25 Prazo para formalizaçáo da ata de regi stro de preço e do contrato e sua vigência

26 Sanções e penalidades por inexecução ou inadimplemento

27 Medidas acauteladoras
28 Fiscalização do objeto e indicação do fiscal

Registro de preço29
30 S para o caso de inadim emento

31 Das instalações do contratado
Proposta de preços32

33 o ações da contratada
34 Obrigações do contratante
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TERMO DE REFERE

Unidade Administrativa de Origem: Secretaria Municipal de Obras e Transportes

Titular Responsável: Guilherme lnácio de Souza Filho

Cargo: Secretário

í - Objetivo

v

O disposto no inciso ll do art. 8o do Decreto Federal no. 3.SSS, de agosto de 2000,
que aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, evidencia que na fase preparatoria do Pregão e
indispensável a elaboração do Termo de Referência, documento que deverá conter
requisitos essenciais para auxiliar a CPL na elaboração do ato convocatório (Edital) e
critérios a serem observados na condução do processo de compras, requisição,
recebimento e fiscalização do cumprimento do objeto.

Conjugado com o disposto na legislação para a realização de licitação na modalidade
pregão, apresentamos a seguir estudos preliminares realízados contendo elementos
capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, para a contratação
solicitada, diante de orçamento, considerando os preços praticados no mercado, a
definição de métodos, a estratégia de suprimento e o pruzo de execução do contrato,
quando for o caso.

Será tomado como fundamentação legal o disposto nas seguintes legislações:

'/ Lei Federal n". 8.666, 17 dejunho de'lgg3, arl. 14'. Nenhuma compra será feita sem
a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para
seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver
dado causa;

'/ Lei Federal n'. 10.520, 17 dejulho de2OO2, inciso ll do art, 3o - a definição do objeto
deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

'/ Decreto Municipal no 07, de 03 de janeiro de 2017, que regulamenta a modalidade de
licitação Pregão;

'/ Decreto Municipal no 08, de 03 de janeiro de 2017, que regulamentou o Sistema de
Registro de Preços, conhecido pela sigla sRp, em âmbito municipal;

'/ Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas posteriores
alteraçÕes, que lnstitui o Estatuto Nacional da lt/icroempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, e dispõe sobre participação de microempresa e empresa de pequeno
porte em licitações públicas;

'/ Lei Municipal N" 021, de 10 de novembro de 2010, que "lnstitui o Estatuto Municipal da
Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos no Codigo Tributário
Municipal, e dá outras providências".

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.121t0001-71
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raaO Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os imentos es

licitações públicas adotados pelo orgão licitante. O atendimento aos requisitos
estabelecidos no Termo de Referência evitará equívocos nas compras e contrataçÕes
futuras. Apos a formalização do Edital, o Termo de Referência deverá ser considerado um
de seus anexos integrando os documentos que serão fornecidos aos interessados pela
licitação. As copias e o original do Termo de Referência fazem parte da formalização do
Processo Administrativo de Licitação, integrando-o como auto processual.

O atendimento ao Termo de Referência garantirá a satisfação do requisitante, que receberá
o produto ou serviços nas condições solicitadas. Desta forma, não poderá ter desânimo ao

v elaborar esse documento, deixando esgotado todo o assunto sobre o produto ou serviço
pretendido. Ressalta-se que, quando a modalidade sugerida for pregão, todas as
exigências e condições devem estar previamente definidas, pois a pregbeira somente
discutirá preço com os licitantes, não examinará amostras ou esclareceiá oúvidas aos
interessados quanto à descrição de produtos e serviços.

As descrições dos produtos e detalhamento dos serviços pretendidos, sugestÕes
administrativas a serem adotadas e solicitações constantes do Termo de Referênàia é de
responsabilidades exclusiva do requisitante. Portanto, o não acatamento por parte da CpL
na elaboração do Ato ConvocatÓrio, poderá não atender plenamente o objeto pretendido,
acarretando a frustração ou fracasso do processo.

O Termo de Referência fará parte do Processo Administrativo de Licitação e estará à
disposição dos licitantes interessados para solicitar cópia ou pedir vista, uma vez que
define, detalha, apresenta cotação de mercado e justifica a contratação de forma precisa,
bem como os critérios para aceitação dos bens e serviços, a estrutura 

-de 
custos, os deveres

do contratado, os procedimentos de fiscalização, prazo de execução do contrato,\7 penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa auxiliar a CPL na condução do procedimento
administrativo. Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a essas
informaçÕes, que deve integrar o Edital como um de seus anexos ou estar à disposição do
licitante para consulta formal ou online.

O Termo de Referência necessário paru a formal izaçáo do processo administrativo de
licitação para a aquisição de aquisição de pneus novos e câmaras de ar, além de prestação
de serviços de alinhamento, balanceame nto para as máquinas e veículos do Município de

Comissão Permanente de Licitação
Processo Administrativo de Licitação,
que manifestarão nos autos process
Referência sugestÕes básicas sobre

São Félix de Minas/MG,
produtos serão utilizados
atualmente é composta d
Termo de Referência.

elaborar o ato convocatório e a formalização do
bem como a atuação dos demais agentes públicos

uais. O solicitante deverá apresentar no Termo de
os procedimentos administrativos mais comuns nas

como passamos a descrever nesse Termo de ncia. Os
nos veículos e máquinas pertencentes à nicipal que

e bens variados conforme co

/--lêâà"
1.1. Justificativa da Contratação

--
A aquisição se justifica com a finalidade de suprir a demanda de consumo, assim como
garantir a segurança na utilização dos veÍculos pertencentes à frota do Município através

RuaFreirnocêncio,236-centro_r"m.lr."rr:?il?3;.fi? 35.275_000_cNpJ: oi.613.i21toooi_71
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da utilização de pneus e câmaras de ar que atendam padrões recome pelas
montadoras, que tenham procedência aferida, que estejam dentro das medidas
recomendadas e constante do manual do fabrican te do veículo, que atenda o padrão de
qualidade na manutenção preventiva de alinha mento, balanceamento, cambagem e
recapagem dos veícu os, observando-se as normas técnicas estabelecidas pelo
INMETRO2

Cabe ressaltar que os pneus novos, protetores, câmaras, serviços de reforma, alinhamento,
balanceamento, cambagem e recapagem solicitados e áescritos neste Termo de
Referência são imprescindíveis para proceder as substituições nas máquinas, motocicletas,
caminhões, ônibus, vans e veículos leves e utilitários no período de 12 (doze) meses, haja
vista a inexistência desses materiais no almoxarifado desta Prefeitura.

A justificativa para a realização da despesa, consubstancia-se no fato da manutenção da
v frota municipal visando garantir a estabilidade dos veículos, bem como dos demais

componentes da frota municipal e, consequentemente assegurar a segurança no momento
de sua utilização.

Para economia e para evitar despesas e desperdício de dinheiro público, instruímos
que, a sede da empresa vencedora dos seruiços fique num raio d-e até 95 (noventa e
cinco) km da sede do Município, para não haver excessos gastos de locomoção do
veículo, combustível, peças e dos próprios pneus.

Em virtude da imprevisibilidade da real ização da troca dos pneus e dos bem como
a falta de espaço físico para armazen amento, a aquisição m-
se mais apropriadas por meio da aplicação

1.2- lnformações Técnicas dos pneus

Considerando que todo pneu vendido no

do procedi

o

Brasil tem que ter a mpa do INMETRO, a
ausência do selo significa a ausência de ap rovação para uso no Brasil. Portanto, os pneus
pretendidos pela Administração devem atender aos termos, diretrizes e critérios
estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo ou marca do INMETRO
e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. A Administração so aceitará a
entrega de pneus novos, não podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados

Os produtos deverão estar de acordo com as disposiçÕes contidas nas Portaria lNÍr/ETRO
no. 05, de 14 de janeiro de 20003 e a Portaria INMETRO no. 1654, de 30 de maio de 200g,
alterada pela Portaria |NÍ\/ETRO no. 2675, de 21de junho de 2011 (Regulamento Técnico

2 INMETRO - tnstituto Nacional de Metrotogia, Quatidade e Tecnologia - lnmetro - é uma autarquia federal, vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento, tndústia e Comércio Exterior, que aíua como Secretaia Executiva do Conselho Nacionat
de Metrologia, Normalização e Quatidade tndustial (C)NMETR)), colegiado interministeial, que é o órgão normativo do
SlsÍema Nacional de Metrolo_gia, Normalização e Quatidade lndustiat. http://vvww.inmetro.gov..brrtnmetrõ/oque.asp.3 Poftaia tttuerno no. ob, de 14 de janeiro de 2ooo, disponívet no
site : http t/www. i nmetro. gov. b rhtac/pdf/RTAC000621 . pdf* Portaria INMETRO no. 165, de 30 de maio de 2OoB, disponívet no siÍe:
l\pl/yry,9!"dLorg/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574g60062343cn12í1d4e58d151d103257ge4
004c7 b 5 1 /$F I LE/Po rta i a%2ON%C2o/" BAo/, 20 1 6 5-200 B. p df5 Poftaia TNMETRO no. 267, de 21 de junho de 201 1, disponível no
site : h ft p ://www. i n m etro. g ov. b r/l eg i s I a c ao/rÍac/pdf/RTAC0 0 1 7 0 6. pdf
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da Qualidade para Pneus Novos de Automovel de ros, inclusive
e rebocados) e Portaria INMETRO no. 2056 , de 17 de junho de 2008 (Regulamento Técnico
da Qualidade para Pneus Novos para Veículos Comerciais, Comerciais Leves e
rebocados).

Os
,/
./
./
./
í

\-

pneus ofertados deverão demonstrar estampado em sua lateral os seguintes dados
nome fantasia;
número de série de fabricação;
indicação se o pneu é sem câmaras "tubelles";
certificação: Européia ou INMETRO;
medidas do pneu - exemplificando:
. 33 = Diâmetro externo em polegadas (x 2,54);
. 11,50 = largura do pneu em polegadas (x 2,54);
. R = Radial;
o 15 = Diâmetro da Roda (aro) em polegadas (x 2,54);
. 6PR=ilonas
o 105 = indicador de carga máxima para o pneu;
. Q = indicador da velocidade máxima para o pneu.

Exemplificando:

Constar a data ou codigo que indique a fábrica, onde foi produzido e a semana ou mês de
fabricação (o ano possui 52 semanas), conforme figura abaixo:v

CONFERE

)-Ç-
N;,.*

1.3 - Dimensões I

6 Portaia INMETRO no 205, de 17 de junho de 2OOA, disponível no slÍe;
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/31231d4e58d151d1032579e4
00 4c7 b 5 1 /$F I LE/Po ft a i a%o20N%C2% BA% 2020 5-200 8. p df
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coDtGo DESCRTÇÃO cóDtGo oescRrÇÃo CODIGO DEScRçÃO
F 80 km/h N 140 km/h H 210 km/h
G 90 km/h o 160 km/h 240 kmlh
J 100 km/h R 170 km/h W 270 kmlh
K 1 10 km/h S 180 km/h 300 km/h
L 120 km/h T 190 km/h ZR Superior a240 kmlh
M 130 km/h U 200 km/h
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Os pneus devem sempre levar em consideração a vel ade máxima ,as
recomendaçÕes dos fabricantes das rodas, dos pneus e do veículo, assim como as regras
vigentes no Brasil. Exemplificando:T = até 190 kmih(veículos leves).

Exemplificando

Diâmetro da Roda Série Dimensões t.c t.v
13 70 165i70 R13 79 T
13 70 175t70 R13 82 T
14 70 175t70 Rl4 B4 T
14 65 185/65 R14 86 T
14 65 175t65 R14 82 T
14 70 185t70 R14 88 T

Os pneus conterão amplos cinturões de aço, para otimizar e ampliar o contato do pneu no
solo, resultando em mais estabilidade e segurança nas curvas. Spiralcap-ply de nylon e
estrutura reforçada com lona altamente elástica, sem juntas pré-tensionadas, que
melhoram a distribuição de peso proporcionando otima dirigibilidade e controle em alta
velocídade.

2 -Descrição do Objeto, Estimativa Média de Preços e Quantidades Estimadas

Constitui objeto desse Termo de Referência apresentar elementos e informaçÕes capazes
de propiciar a abertura de Processo Administrativo de compra na modalidade iregao
Presencial do tipo menor preço por item para o registro de preços visando futura aquisiçao
de pneus novos e câmaras, além de prestação de serviços de recapagem, alínhamenior,
balanceamentos e cambagenss e logística reversa para atender as neóessidades da frota
municipal.

Os produtos a serem adquiridos têm suas especificações, esti ia de
preços e quantidades no escopo da planilha - Anexo ll INÂL

2.í - Marcas Referenciais
\,,

O pneu a ser adquirido deverá estar de acordo com as di s contidas nas
regulamentaçÕes
recondicionado e
sem câmara, co

do INMETRO e observar as normas da ABNT, produto novo, não
/ ou remanufaturado, dimensÕes sugeridas pelo fabricante do veículo, tipo
m padrão de qualidade das seguintes marcas referenciaislo: Pirelli,

70 alinhamento do veÍculo é para aiustar os ângulos das rodas, mantendo-a perpendicutares ao so/o e paralelas entre si.
Necessánb quando o caffo puxa para a direita ou esquerda quando tiOerá o volante, assirn é preciso veificar o
alinhamento do seu veículo.
8 O Balanceamento de um pneu permite que a roda gire sem provocar vibrações nos veículos em determinadas
velocidades. Se o Veículo demonstrar que o volante vibra ou o carro apresenta baiuthos em determinadas velocidades épreciso submeter os pneus ao balanceamento.
e o veículo necessiÍa de Cambagem quando a inctinação que a roda faz, levando em consideração o sentido verticat,
chama-se Cambagem. Existem três tipos: Cambagem positiva:os pneus estão voltados para fori do 

""oo; 
crriuià*

negativa: os pneus estão voltados para dentro do cano; Cambagem nula: os pneus faz|em um ânguto reio. o oo1átivo
da Cambagem é distibuir o peso do carro sobre a banda de rodagem. lsso eviiará que a vida tfl aõ pneu diminua, bem
como alterações indesejáveis a direção.
tu A indicação de marcas referenciais serve apenas para exemptificar a especificação do mateiat, não significa a indicação
de marca, pois assirn haveia um direcionamento do certame,'a indicação de marôas referenciais é somente um norteador

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cepi ss.zls-000 - CNpJ: 01.613.121t0001-71
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Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade equiparada

3 - Ramo de Atividade do Licitante

O Ramo de Atividade do Licitante será comprovado conforme as atividades cadastradas no
registro cadastral do licitante, comprovadas a sua atuação mediante contrato social e
consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Poderão participar deste Pregão os
interessados que atenderem a todas as normas e exigências, constantes no Termo de
Referência, no Edital e seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado. Deverá constar no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica como objeto em seu
contrato social a atividade específica de comércio por atacado ou a varejo de pneumáticos,
protetores e câmaras de ar, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos, serviços
de instalação, manutenção e reparação de acessorios para veículos automotores.

O ramo de atividade do contrato social da empresa participante deverá ser compatível com
o item pretendido pelo licitante. Para demonstrar a pertinência do ramo de atividade
exercido pela empresa participante será verificado o Contrato Social ou Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica identificados pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE.

O CNAE é um conjunto de detalhamento da Classificação Nacional de Atividades
EconÔmicas - CNAE, mantendo sua estrutura, apenas sendo acrescida de mais um nível
de desagregação, com a especificação de 1301 subclasses (Antecedentes).O CNAE é uma
classificação usada com o objetivo de padronizar os codigos de identificação das unidades
produtivas do país nos cadastros e registros da administração pública nas três esferas de
governo, em especial na área tributária, contribuindo para a melhoria da qualidade dos
sistemas de informação que dão suporte às decisões e ações do Estado, itando,
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4 - Regime de Execução do Futuro Contrato

O ramo de atividade do futuro contrato administrativo será o ctmento de pneus e
câmaras de ar e prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e
recapagem destinados à frota municipal.

A execução do objeto poderá ser da forma indireta do objeto do contrato sendo
permitida a subcontratação de empresa na sede do município para os itens de
prestação de serviços. Quando não sendo aprovado pela Municipalidade nenhuma
empresa na sede do Município, poderá ser credenciado outras empresas com sede
em um limite de até 95 (noventa e cinco) km da sede do Município.

Na subcontratação de oficina ou empresa do ramo de serviços automobilísticos e
pneumáticos será previamente aprovada pela Administração, devendo possuir os

do padrão de qualidade exigido pelo município, qualquer marca que apresente o mesmo padrão de quatidade será aceita
pela municipalidade.
11 A Resolução CONCLA no 02 de 25 de junho de 2010, entrou em vigor em dezembro de 2010 encontra disponível no
site: hftp://subcomissaocnae.fazenda.pr.gov.br/tJserFites/Fite/cNAE/RES201002.pdf
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equipamentos necessários para atender as necessidades frota munici
não superior a 03 (três) horas apos a entrada de cada veículo na linha de serviços de
cambagem, alinhamento e balanceamento.

Ao [tlunicípio é reservado o direito de não receber e devolver os objetos que não estejam
de acordo com as exigências do Termo de Referência e futuro edital, e solicitar a reposição
dos mesmos ou reparos dos serviços prestados.

5 - Finalidade da Compra

A finalidade da compra é atender o interesse público na execução dos programas de
governo constantes do Plano Plurianual do ttllunicípio e suprir as demandas das Secretarias
municipais na manutenção da frota com pneus e câmaras de ar e serviços complementares.

A compra vem atender a necessidade de manter os veículos e máquinas em perfeitas
condições de uso, com segurança e atendendo as
trânsito, em especial ao parágrafo único do art. 70 da

6 - Obrigações com a Política de Sustentabilidade

regras definidas na
Constitt0@NffiftF

Os fornecedores e os prestadores de serviços contratados e su OS quan
caso), providenciarão o recolhimento e o adequado descarte dos pneuS USA
inservíveis origináríos da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de
armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao
estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua
destinação final ambientalmente adequada, nos termos da lnstrução Normativa IBAMA n'
01, de 18 de março de 201012, conforme , inciso lll do art. 33 da Lei Federal n".
12.3051201013 - Política Nacional de Resíduos Solidos, artigos 1o e g" da Resolução
CONAMA n'. 416, de 30 de setembro de 20091a, e legislação correlata atualizada.

Os licitantes de pneus deverão comprovar na assinatura da Ata de Registro de
Preços/contrato o devido registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. A legislação brasileira
obriga os fabricantes e importadores de pneus novos a coletar e dar destinação adequada
aos pneus inservíveis existentes no território nacional, nos termos da lnstrução Normativa
IBAMA n" 01 , de í 8 de março de 2010, recebendo e armazenando os produtos entregues
pelos usuários através de pontos de coleta e centrais de armazenamento.

Ao realizar a troca de um pneu usado por um novo, o estabelecimento de comercialização
de pneus ou prestador de serviços de montagem e desmontagem também é obrigado a
receber e armazenar o produto usado entregue pelo contratado, sem ônus. O fornecedor
ou prestador de serviços contratado estará obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se

12lnstrução Normativa IBAMA n' 01 , de 18 de março de 2010, disponívet no seguinte
endereço:https://seryicos.ibama.gov.br/ctf/manual/htmUlN_01_2010_DOU.pdf13 Lei Federal n'. 12.3092010 disponível no segiinte endíreço: http://wvtrw.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20o7-
20 1 0/20 1 0/l e i/l 1 230 5. htm.14 Resolução CONAMA n". 416, de 30 de setembro de 2009, disponívet no seguinte endereço:
hftp s ://se rvicos. i b a m a. gov. b r/ctf/man u al/html/res_con_41 6_0g. pdf .
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em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, todas
qualificação exigidas por Lei e neste Termo de Referência.
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verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes resultantes execução ou de materiais
empregados. Fica o contratado responsáve I pelos danos causados diretamente à
administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçáo ou o acompanhamento
pelos órgãos de controle interno e externo do orgão licitante.

A proposta e os preços ofertados incluirão todos os gastos para o cumprimento do objeto,
incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato. A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato,

de oe
IÀI,AL

7 - Justificativa com o lnteresse Público Evidenciado

Os Municípios vem enfrentando vários problemas de interpretação rma que disciplina
as especificações e descrições de pneus para atender a frota municipal, em especialjunto
aos Tribunais de Contas. Em muitos casos, as Cortes de Contas determinam a suspensão
do Edital. Sendo assim, até o desfecho da análise do ato convocatório, liberação da
publicação de novo edital, e contagem de novos prazos, a frota fica sem a manutenção de
pneus necessária para o seu fiel cumprimento dos serviços públicos. Chega ser frustrante
para os orgãos da administração estar sendo submetidos a inúmeras análises, somente
para atender grandes distribuidoras de pneus localizadas em grandes capitais, que nada
colaboram com a eficiência e eficácia da compra e entrega de pneus nos municípios do
interior do Brasil. E notória a participação de empresas que comercializam pneus de baixa
qualidade, em especialaqueles de procedência de outros países com, preços baixos, o que
os possibilitam vencer o certame.

Estamos cientes da responsabilidade dos gestores de zelar pela aplicaçáo dos recursos
públícos. Buscamos, constantemente, avaliar os objetívos e metas, com o intuito de
aperfeiçoar os gastos públicos com eficiência e eficácia no âmbito da Administração Pública
e, de forma a otimizar o Controle lnterno imposto pela Constituição Federal. A princípio,
pode nos parecer, um excesso de zelo, na elaboração de um Termo de Referência tão
complexo. Mas, temos a convicção de que a prevenção das irregularidades e,
consequentemente, permitir as contratações desastrosas para os cofres públicos, é sempre
mais eficaz do que apostar na ineficiência dos orgãos fiscalizadores e estar sujeitos a
iniciativas de aventureiros que se tornaram especialistas em recursar contra licitações que
não possuem condições de atender as especificações e exigências imposta pelo orgão
licitante.

Nesse sentido, ganha relevo a ação pedagogica do Termo de Referência de forma a
orientar a CPL e os licitantes que desejam participar do processo administrativo de licitação,
considerando que vários processos foram declarados fracassados por ausência de
consenso entre licitantes e administração pública nos editais de licitação que têm por objeto
a aquisição de pneus destinados a veículos da frota municipal.

O objetivo desse Termo de Referência é garantir a qualidade do produto e do serviço que
será contratado, sem restringir ou dírecionar a licitação. Um bom Termo de Referência

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro -Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpJ: 01.613.121t0OO1-71
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contribuirá significativamente para a elaboração de um
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compra de forma legal, justa e atenderá o interesse público

Concluímos que a mencionada compra de pneus, protetores, câmaras de ar e serviços
complementares presentes no objeto desse Termo de Referência tem como objetivo
atender os programas de governo constante do Plano Plurianual e Lei O a Anual,
configurando desta forma, o interesse público presente ne$etFEnç !GINAL

d
I - Critérios de Aceitação do Objeto

Os critérios de aceitação do objeto tomarão como prioridade qua dos pneus
praticadas no mercado brasileiro. Em se tratando de pneus, será critério de aferição as
indicaçÕes constantes no manual do fabricante do veículo ou máquina em que será
empregado o pneu e se a administração julgar necessário, exigirá amostrals ou determinará
diligência de servidor com conhecimento notorio sobre o produto e serviços objeto deste
Termo de Referência, antes de emitir a Nota de Autorização de Fornecimento.

Os produtos solicitados através desse Termo de Referência deverá observar rigorosamente
as especificações nele constante e as normas técnicas aplicáveis ao produto. Quando
verificado o não atendimento ao padrão de qualidade aceitável pelo MunicÍpio, não será
dada a quitação de aceitabilídade do produto, devendo o fornecedor proceder a substituição
até atender o padrão de qualidade ideal.

Os pneus deverão ser novos, não serão aceitos pneus reformados, recauchutados ou
remoldados e atender as normas da ABNT/NBR 5531, NBR 6087 (250) e 6088 (251),
contendo o selo do INMETRO. Os produtos serão recebidos no local indicado na ordem de
fornecimento, por responsabilidade da Contratada, onde o responsável designado para
recebimento procederá a conferência e recebimento dos pneus, devendo ainda, quando
necessário, o fornecedor se responsabilizar pela troca dos pneus.

Os Órgãos integrantes da administração municipal poderão solicitar entregas mensais,
quinzenais ou semanais de acordo com as necessidades da Administração. À Prefeitura
reserva-se o direito de não receber os pneus em desacordo com o previsto no processo
administrativo de licitação, podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto no inciso Xl do
art.24 da Lei Federal no. 8.666/93.

Caso os produtos apresentem irregularidades, especificaçÕes incorretas, ou estejam fora
dos padrôes determinados, a unidade solicitará a regularizaçáo no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas. O atraso na correção dos mesmos acarretará a suspensão dos
pagamentos, além da aplicação das penalidades cabíveis.

O fornecimento dos pneus será através de entregas futuras, devendo o forneced or realizar
as entregas juntamente com a Nota fiscal com a indicação da marca que o licitante indicar
em sua proposta de preços. A nota fiscal deverá ser acompanhada da copia da Prova de
Regularidade para com o do FGTS e RECEITA FEDERAL, condição esta indispensável

1sA exigência de mostra objetiva aveiguar as características do pneu ofeftado comas especificações estabelecidas no
ato convocatóio da licitação, em especial no que diz respeito à quatidade, durabitidade, desempenho e funcionalidade do
pneu, o que foftalece a aplicação do pincípio da eficiência da Administração Púbtica.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP 35.275-000 - CNpJ: 01.613.121t0001-21
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Atualmente, somente os pneus novos são certificados compulsoriamente pelo lnmetro,passando por ensaios, previstos em Regulamento, onde e verificada a sua resistência.
Nesses pneus e obrigatorio o uso da marõa do lnmetro, localizada em pelo menos um dosflancos do pneu e uma sequência de 03 (três) números que identifica a empresa fabricante.
Todos os pneus fabricados pela mesma empresa teráo o mesmo número de identificação
da certificação.

A partir do dia primeiro de julho de 2006, todos os pneus reformados destinados aautomóveis, camionetas e caminhonetes também terão que ser certificados. lsso significaque não será permitida a comercializaçáo de pneus reformados sem a marca do lnmetro.Alguns reformadores se anteciparam e já adeiiram ao processo de certificação Oe ,etormade pneus.

Cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em altorelevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes i-nformaçÕes: a expressão
Recauchutado, Recapado ou Remoldado; a designaçãoda dimensão do pneu, capacidadede carga e limite de velocidade; a identificaçao ão tipo oe estrutura ou de construção dacarcaça; a expressão "M+s" ou "M&s" quando se tratar de pneu para lama o, nãr"; 

"marca do reformador; o C.N.P.J do reformador; a expressão "Sem Câmara,, para pneuprojetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatronúmeros onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os 02(dois) Últimos indícam o ano - e indicadores de dãsgaste da banda de rodagem, do índicede carga e de velocidade indicando a conformidadeão regulamento técnico.
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para efetuar o pagamento. O recebimento dos prod na sua ção
definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos a Administração [r/unícipal,
que verificará a quantidade e atendimento a todas as especificações, contidas neste Termo
de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva

A execução do objeto do contrato e o recebimento será dado como recebido de acordo com
o Inciso ll do art. 73 da Lei Federal n 8.666/93, sendo provisoríamente, na apresentação
dos produtos, acompanhados da devida nota fiscal, devendo neste momento ser realizada
conferência inicial por responsável pela fiscalização do objeto identificando a conformidade
com as especificações técnicas. O recebimento definitivo, quando for o caso, ocorrerá apos
verificação da qualídade e quantidade do materiale consequente aceitação e se confirmada
a conformidade com as especificações técnicas a nota fiscalserá atestaáa pelo responsável
pelo recebimento.

Entende-se por pneu recapado aquere que tem sua banda de rod agem (parte do pneu que
entra em contato com o solo) substituída. o recauchutado além da banda de rodagem,
substituios seus ombros (parte externa entre a banda de rodagem e seu fla lateral
do pneu) e o remoldado que arém de substituir a banda de rodagem e seus. substitui
também toda a superfície de seus flancos CONFERE ll.LAL

Os pneus novos nunca sofreram uso ou reforma e
envelhecimento e deteriorações de qualquer origem.

Ê
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Pelo Programa de Avaliação da Conformidade de Pneus, de re

carga é o mesmo
dos pneus. No
regulamento.

realizado nos pneus novos e nos reformad , onde é testada a resistência

ensaio, o pneu não pode apresentar as deformações Previstas no

O Ívlunicípio rejeitará os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste

Termo de Referência. Se, mesmo após o recebimento definitivo, constatar-se que os

fornecimentos foram em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto' a

empresa fornecedora será notificada para que a mesma providencie a correção necessária

dentro dos prazos de recebimento.

lndependentemente da aceitaç áo, aempresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos

produtos ou prestação dos sãrviços fornecidos pelo prazo da g.arantia, obrigando-se a

substituir ou refazer a suas expensas aquere que apresentar falha ou defeito no prazo

estabelecido pela Administração. o recebimento dos produtos não implica na sua aceitação

definitiva, uma vez que de[enderá da análise dos mesmos, por servidor, que deverá

verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações, contidas neste Termo de

Referência, pata a aceitação definitiva.

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias

contados'a partir da áata de entrega dos materiais. As decisões e providências que

ultrapassarem a competência do ,"*'ídor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas

por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à

Administração.

A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito

desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades

detectadas quando da utilização dos mesmos. A licitante vencedora, por ocasiáo da entrega

dos produtos e da respectivâ nota fiscal, deverá comprovar que os pneus apresentados

possuem no máxim o 12 (doze) meses de fabricação'

A comprovação, deverá ser feita Po r meio de descrição no pneu da semana no que foi

fabricado ou por outro meio legitimo A descrição do Produto deve rá conter fiscal ou

lí

por meio de relação que acomPanha
seguintes dados:
./ marca do pneu;
./ especificação das medidas de cada pneu;
./ apresentação do codigo DOT de cada pneu;
,/ semana e ano de fabricação de cada pneu;
./ data da entrega, assinatura do representante legal da licitante vencedora

Somente serão aceitos pneus fabricados com matéria-prima de primeiro uso.

9 - Prazo de Execução do serviço ou de Entrega do objeto

rá a nota fiscal dos P do os
lÇtl{,:,L
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Prazo da entrega dos pneus e câmaras de ar não rior a 05 cineõ) dias
úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Auto de Fornecimentolo. O Prazo
para a realização dos serviços de alinhamento, balanceame nto, cambagem e recapagem
não poderá ultrapassar 03 (três) horas apos a entrada do veículo na linha de serviço.

A prestação de serviços de reforma deverão ser entregues no Vazo máximo de 15 (quinze)
dias, apos a NOTA DE AUTORZAÇÃO DE SERVIÇOS, nas condições apontadas no
respectivo Termo de Referência anexo Il e documentaçáo deste pregão.

Os pneus (CARCAÇA) para reforma serão entregues a licitante adjudicada no pátio da
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas. Toda a despesa para Transportes dos pneus
(CARCAÇA) serão por conta exclusiva da licitante e deverá ser devolvido neste mesmo
endereço.

De acordo com a legislação o contratado é obrigado a entregar a mercadoria de acordo
com as especificações designadas pelo Requisitante.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante 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.
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

Os serviços de reforma deverão apresentar garantia mínima de 06 (seis) meses, sendo
que, os serviços que apresentarem defeitos (ex.: soltar recape) deverão ser refeitos pela
proponente sem ônus para o Município.

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, com eficácia
legal apos a publicação do seu extrato no Diário Oficial. Os pedidos só everão ser
atendidos quando devidamente assinados pelo Setor de Compras da Qualquer
alteração nos prazos e condiçÕes de fornecimento dos §OdlHER mP o"
Termo Ad itivo Contratual.

10 - Fundamentação Legal
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A legislação básíca a ser definida como fundamentação legal para a realização do
procedimento licitatório são: Lei Federal no. 8.666/93 e posteriores alteraçÕes, Lei
Complementar no. 12312006 e alterações, Lei Complementar no 101/00, Lei Federal no.
10.520102, Decreto Federal no 7.89212013, Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual,
lnstruçÕes Normativas da Controladoria Geral do Município e demais normas aplicáveis a
matéria, não descartando nenhuma outra norma de caráter normativo.

Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), contendo a
indicação do local onde os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as

16 O Prazo de 10 (dez) dias é o tempo que o licitante vencedor disporá entre o recebimento da Nota de Autoização de
Fomecimento e a efetiva entrega dos pneus, considerando o seguinte sistema operacional: separação dos produtos
licitados, carregamento e deslocamento da sede da empresa até o tocal indicado para a entrega.
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informaçÕes sobre a licitação, inclusive nome do p
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adotando o procedim ento
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Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do vencimento, e
considerará apenas os dias de expediente do órgão licitante, nos termos do art. 110 da Lei
Federal no. 8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no orgão ou
na entidade promotora da licitação. Na modalidade Pregão, o aviso de lícitação devãrá ser
publicado, no mínimo, uma vez no Diário Oficial do Respectivo ente fedárado ou, não
existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e
conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, não podendo o prazo de
publicação ser inferior a 08 (oito) dias úteis.

11 - Modalidade de Licitação Sugerida

Por se tratar de aquisição de bem e serviços comuns, sugerimos a licitação na modalidade
pregão na forma presencial, para registro de preços, do tipo menor preço por item. O pregão
é uma modalídade de licitação instituída pela Lei Federal n". 1 0.520, aé t de julho de 2d02,
para aquisição de bens e serviços comuns, bens estes que podem ser encontrados no
mercado sem grandes dificuldades, sendo fornecidos por diversas empres as (aqueles cuTbs
padrões de desempenho e qualidade possa/n ser objetivamente deiinidos peto edital, por
meio de especificaçôes usuais no mercado).

12 - Justificativa da Escolha da Modalidade

A razão da escolha da modalidade de licitação pregão presencial se concretiza com os
resultados que a Adminístração Pública t\4unicipal vêm alcançando com a prática dessa
modalidade no decorrer dessa gestão. O atingimento dg índices satisfatorios nos
procedimentos de compras e principalmente com relação aos aspectos de preço e
celeridade (inversão de fases, redução de prazos e possibitidade de oferÍar taices)
justificam a nossa escolha.

Outra vantagem é a simplificação das atividades da pregoeira, como, por exemplo,
organizar os lances. Outro aspecto relevante é a possibilidade de licitar objetos comuns a
todas as unidades adminÍstrativas
preços. Por fim, está presente na
do art. 37 da Constituição Federal.

13 - Tipo de Licitação Sugerida

escolha o princípio or6sRJÊERÊ no caput
llüj,L

da Prefeitura

O tipo de licitação sugerida é o menor preço por item para registro de preços que
entendemos ser a melhor forma para a escolha do vencedor da licitação. Por se tratar da
modalidade pregão não há como afastar a disputa única e exclusivamente por preço,
considerando que todas as especifi caçÕes e condiçÕes já estão definidas no Termo de
Referência

O cuidado na descrição dos produtos/serviços e na elaboração do Termo de Referência ede fundamental importância, pois, nem sempre o mais barato é o melhor para aAdministração. No entanto, a qualidade do produto está sendo descrita de forma clara e
Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 _ CEp

www.saofelix.m g. gov. br w-



']1';:"-'""-'---



ffie'ffi
ffiffi e4t

JÀ

seleção
seleção

ro

o

o

7,
"f1e6q L,}:r

(J

v

sucinta de forma prévia, sendo o fornecedor vencedor nder
especificadas no processo. O menor preço é o tipo de I critério de seleção é o
da proposta mais vantajosa paru a Administraçáo de me preço. E o tipo de licitação
utilizada para compras e serviços de modo geral e para cont ratação e bens e serviços onde
a descrição seja possível na sua totalidade no ato convocatório e no Termo de Referência

Nesse caso, o que vale é o menor preço por item. A Pregoeira não discute nenhum outro
item da licitação. No decorrer da disputa, muitas empresas acabam aceitando preços
menores que o viável economicamente porque interessa a elas outros fatores comó ,
vinculação da imagem a determinado projeto ou a conquista de um novo cliente. No caso
de algumas licitações, o menor preço está limitado ao que pode ser exequível, conforme
convicçôes da Pregoeira durante a disputa de lances.

Quando a Pregoeira entender que determinado produto atingirá valores inexequíveis ou
seja, impraticáveis no mercado e assim colocando em risco ó procedimento de licitação,
deverá durante a sessão alertar quanto à exequibilidade da oierta, definindo o limité de
lances aceitáveis como exequível. Caso ocorra empate de dois ou mais licitantes,
procederá o sorteio. No entanto, se algum licitante entender que tem como comprovar a
exequibilidade da sua proposta, o pregoeiro abrirá prazo para que o mesmo comprove
mediante documento de compra do produto emitida antes da oferta, em valor abaixo do
valor ofertado, apurando sua margem de lucro.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é no sentido de que a Pregoeira, antes de
declarar a inexequibilidade de propostas, permita que os licitantes comprovem a sua
exequibilidade (Acordão 1.100/2008 - Ptenário). A prova da exequibilidade da proposta é
um direito da Administração e uma seguranÇa para o licitante, pois não terá prejuízos com
a futura contratação.

O edital deverá deixar claro o tipo de licitação que será utilizado como critéri
das propostas. Exemplificand
da proposta mais vantajosa
participante que apresentar a
menor preço exequível.

o. O menor preço a ser utilizado quando o c
para a administração dete06lt{ãE§

proposta de acordo com as es

Estará sempre à disposição dos licitantes a pesquisa de preço rea

\-,

mriÊistraçao
e utilizada como referência do certame. O balizamento de preço médio baseado na
pesquisa de preço do me rcado regional reflete de forma fided igna e confiável, sendo
consideradas as características do tt/lunicípio e as distâ ncias de grandes centros
comerciais, e concessionárias e revendedoras de veículos e pneus

Quando a Pregoeira verificar que a formação de preço demonstrada no processo é
confiável e suspeitar que os valores ofertados nos laÀces pelos licitantes configuram
inexequibilidade das propostas (/ances), deverá registrar em ata e determinar quã será
adjudicado o item somente após a comprovação da exequibilidade das propostas,
estabelecer o prazo de 03 (três) dias para que os licitantes que ofertaram valores ate o
limite de exequibilidade definido pelo mesmo, demonsirem a comprovação de
exequibilidade de suas propostas (lances). A Pregoeira não deverá adjudicar propoótas que
não demonstrarem exequibilidade, devendo declarar o item fracássado e remetei a
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autoridade competente. Os demais itens que não se na situ
mencionada serão adjudicados normalmente.

Apos comprovação de que os preços dos itens considerados inexequíveis são exequíveis,
os licitantes que ofertarem os itens no limite definido pela Pregoeira como exequívei, terão
seus documentos de habilitação verificados no final da disputa de lances. euando
comprovado a exequibilidade para os lances ofertados, a Pregoeira negociará com os
licitantes até o valor consíderado exequível nas provas apresentadas. SeÀdo configurado
empate, será definido por meio de sorteio. Em todos os casos mantém os límites de empate
técnico previsto na Lei Complementar no.123106.

A comprovação de exequibilidade da proposta de preços será obtida mediante
apresentação de copia de nota fiscal de compra do produto pelo licitante emitida antes da
data de sua proposta. A comprovação da exequibilidade se dará mediante do seguinte

\- cálculo:
'/ Exequibilidade = custo unitário - valor unitário ofertado = variação positiva;
'/ lnexequibilidade = custo unitário - valor unitário ofertado = variâção negativa;
'/ Exequibilidade nula = custo unitário = valor unitário ofertado = resultadõ nulo.

Tal comprovação tem como finalidade privilegiar o interesse público, ao resguardar a
Administração de seguir à frente com um certame em que a proposta é inexequível, levando
a frustração do processo e causando prejuízo aos cofres municipais. Vale ressaltar que não
cabe a pregoeira ou à comissão de licitação declarar a inexequibilidade da proposta do
licitante, mas facultar aos participantes do certame a possibilidade de comprovarem a
exequibilidade de seus lances. Sendo assim, caso não se comprove a viabilidade de
exequibilidade das propostas, poderá a Pregoeira declarar os itens fracassados ou remeter
o processo a autoridade competente para que proceda a adjudicação e homologação.

A comprovação da exequibilidade dos preços ofertados de serviços a serem executados,
poderá ser comprovado através de planilha apresentada pelo licitante, demostrando na
licitação que os preços apresentados são os preços de mercado e que deduzidos os custos
e encargos, apresenta variação positiva. No caso de prestação de serviços e locação de
equipamentos deverá ser comprovado que o licitante é proprietário dos equipamentos.
Caso os licitantes não comprovem a exequibilidade de suas propostas o item será
declarado fracassado, não sendo possível a adjudicação de proposta que apresentar
inexeq uibilidade conforme demonstrado acima.

Cabe à Pregoeira e à Comissão de Licitação, não admitir na licitação o preço
manifestamente inexequível. A desclassificação da proposta inexequível é a única soirçáo
que se apresenta plausível, com vista à correção da ilegalidade que disso resulta. Ter-se-
á, todavia, sempre a possibilidade de aproveitamento do certame com a reapresentação de
propostas, nos termos do art.48 da Lei Federal no. 8.666/g3.

Cabe concluir-se, apos tais considerações, que a sistemática voltada ao exame de
propostas quanto ao preço, apresenta-se também como uma cond ição para aceitação de
cotaçÕes em licitaçÕes realizadas na modalidade de Pregão, sendo dever da rra

ar a inaceitabilidade quando constatar que o preÇo

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEp: 35.275-000 -

Ç, F[. Jq

-- 
-.

.l-'t
J>t*u

a

proclam

www.saofelix.mg. gov. br W
a)

L,



:iii; i:.;;:.;i.



F^
;.§

ffieffi
mffiffi

pública os licitantes remanescentes, na ordem de classifi
revogar a licitação.
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compatibilizado à realidade previamente verificada e in o de refe
constitui mera faculdade, portanto, avaliar e comparar

E dever legal admitir a permanência de licitantes que se apresentem em condições de
executar o contrato a ser oportunamente celebrado, contrato este que deve respeitar as
características de onerosidade e comutatividade típica dos Contratos Administrativos.

14 - Tipo de Contratação Pretendida

O tipo de Contrato Administrativo estabelecido para a futura contratação será de
fornecimento de produtos e prestação de serviços. O referido contrato a ser celebrado será
definido juridicamente como contrato administrativo norteado por pelo menos duas
manifestações de vontade e que tem como objetivo a criação, modíficação ou extinção de
direitos e deveres. Os contratos, portanto, são todos os acordos ou combinaçÕes oriundos

V da vontade das partes (TARUCE,2011, p. 472). Nos termos do inciso Vll do art. 60 da Lei
Federal no. 8.666/93, será do tipo "contratação Direta".

15 - Condições de Participação de Microempresa e Subcontratação

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou
empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de
eventuais certidÕes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa @rt. $ da Lei
Complementar no 1 23/2006).

A não regularização da documentação no pruzo previsto no edital, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8í da Lei Federal no 666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para n ão
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16. DA EXCLUSTVTDADE DA LIC|TAÇÃO PARA ME E Epp:

A LC no 14712014 que alterou a LC no 12312006, dentre outros objetivos, ampliou a
participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas contrataçÕes públicas.

O caput do art. 47 passou a vigorar com a seguinte redação;

AÍ1. 47. Nas contrataçóes públicas daadministração direta e indireta,
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência
das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. (Grifamos).

A nova redação do art. 47, além de ampliar o rol de entidades que concederão tratamento
diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, também substituiu a

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01 .613.121t0001-71
www. saofe lix. m g.g ov. br

tL. 2a





ir)
{

F:I! L. 1

<),^+'

§eü
D§ MI

expressão poderá, que transmitia a impressão de

18 - lndicação da Fonte de Recursos

Entende-se por fonte de recursos, a
utilizados para pagamento da despesa
vinculados (1.01 - Recursos vinculados

(-

ã
o

'{1 }

àI

rá,

v

haja questionamento acerca da obrigatoriedade de observâ cra

Já o art. 48, caput e inciso l, da LC no 12312006 prevê

Art. 48 Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei
Complementar, a administração pública:

| - deverá realizar processo licitatorio destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais);

I l- (.. .)

lll - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de
natureza divisível, cota de até 25Yo (vinte e cinco por cento) do
objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte. (Grifamos)

Sendo assim, deve-se dar efetividade ao mandamento legal, aplicando a modalidade de
licitação "Pregão Presencial", direcionada para Microempresas e Empresas de pequeno
Porte, nos itens cujo valor de contratação esteja previsto para até R$ g0.000,00 e seja cota
reserva. Os demais itens devem ser estendidos a qualquer empresa que atenda as
exigências do edital.

17 - lndicação de Recursos Orçamentários

A sugestão de modalidade de licitação constante desse Termo de Referência é o pregão
Presencial para Registro de Preços. Portanto, é dispensada a certificação de dota[ao
orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 1S da
Lei Federal no. 8.666/93, devendo ser informada no ato óompra ou nas cláusulas do\, contrato.

A emissão da autorização de Empenho ficará a cargo da ârea de compras com
autenticidade da contabilidade, devendo constar na Nota de Empenho o número do
processo administrativo de licitação ou número do contrato TOCESSO
em forma de juntada de prova de execução do objeto Ii INAL

.1

origem ou a procedê ncra dos recursos a serem
gerada pela requisição. Tratando-se de recursos
ao ensino - lN no. 05/2011 TCEMG), deve apontar

a fundamentação legal. A indicação de fonte de recursos ocorrerá no momento da Nota de
Autorização de Compra (requisição) quando se tratar do procedimento de Registro de
Preço.
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Especificação das Fontes e Destinação de Recursos

| - Primárias
00 - Recursos Ordinários.
01- Receitas de lmpostos e de Transferências de lmpostos Vinculados à Educação.
02 - Receitas de lmpostos e de Transferências de lmpostos Vinculados à Saúde.
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos
Servidores, Compensação Financeira.
12 - Serviços de Saúde.
13 - Serviços Educacionais
16 - Contribuição de lntervenção do Domínio Econômico (CIDE)
17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de lluminação Pública (COSIP).
18 - Transferências do FUNDEB (60%) para Aplicação na Remuneração dos Profissionais
do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica.
19 - Transferências do FUNDEB (40%) para Aplicação em Outras Despesas da Educação
Básica.
22 -Transferências de Convênios Vinculados à Educação.
23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde.
24 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde nem à
Assistência Social.
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
42 - Transferências de convênios Vinculados à Assistência social.
43 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE).
44 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
45 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transportes Escolar (PNATE),
46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE.
47 - Transferência do Salário-Educação.
48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica.
49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de tVlédia e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar.
50 - Transferências de Recursos do sus para vigilância em saúde.
51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica.
52 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS.
53 - Transferências de Recursos do SUS para lnvestimentos na Rede de Serviços de
Saúde.
54 - Outras Transferências de Recursos do SUS.
55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde.
56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS).
57 - Multas de Trânsito.
58 - Contribuição para a Assistência à
Prestadores de Serviços Contratados

ll- Não Primárias

Saúde dos Servidores: Patronal, dos dores, dos

CONFERE

90 - Operações de Crédito lnternas
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91 - Operações de Credito Externas
92 - Alienação de Bens
93 - Outras Receitas Não Primárias

19 - Condições de Habilitação e Aceitabilidade de Propostas

Os documentos relativos à habilitação e propostas deverão ser apresentados em envelopes
lacrados e identificados. Na Habilitação deverão ser observadas algumas exigências
básicas conforme preceitua os arts. 27 a 31 da Lei Federal no. 8.666/93, tais como:
habilitação jurídica, a regularidade fiscal, qualificação técnica e econômica, atendimento ao
inciso XXX|ll do art.70 da Constituição Federal de198B, que dispÕe sobre a proibição de
empregar menor de idade.

E imprescindível na fase de habilitação, a exibição da documentação pertinente à
regularidade com a Seguridade Social, prevista no inciso lV do arl. 29 da Lei Federal no.
8.666/93 e modificaçÕes, conjugado com o § 3'do art. 195 da Constituição Federal. AIém
disso, há a obrigatoriedade de solicitação dos documentos mínimos de habilitação alem
das exigências próprias que caracterizam a contratação.

A documentação relativa à habilitação fiscal consiste em comprovação da regularidade
junto aos órgãos competentes governamentais, como as certidões de quitação de FGTS e
Receita Federal (a qual atualmente, abrange as contribuições sociais), entre outras, nos
termos do art. 29 da Lei Federal no 8.666/93.

O envelope "ll" deverá conter os seguintes documentos de habilitação:
'/ Comprovante da inscrição no CPF ou inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ (inciso Vt do art.40, c/c inciso t do art.29 da Lei de Licitações)i

,/ Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital do
domicilio ou sede do licitante, segundo seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual ou registro comercial, no caso de empresa individual (inciso vt do art.40, c/c inciso u

\, do art.29 da Leide Licitações),

'/ Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com as respectivas
alterações, se houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição dos seus
administradores atuais, identifícando o socio administrador;

'/ lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;

'/ Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estra rra em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento
orgão competente, quando a atividade assim o exigir;

./ Prova de regularidade para com o regime geral O, pr"riO8,8!)r
E

do aft. 195 da CF c/c inciso Vl do arÍ.40, c/c íncíso lV do arÍ.
%-
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,/ Prova de regularidade para com o FGTS (inciso Vl
Lei de LicitaÇões);

'/ Prova de regularidade para com a Fazenda Municipar do domicírio,

,/ Prova de regularidade para com aFazenda Pública Estadual;

,/ Copia do Alvará de funcionamento da sede da empresa;

'/ Certidão negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, com até 60 (sessenta) dias de emissão;

'/ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título Vll-A da Consolidaçãoly das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Leino 5.452, de 1o de maio de 1g43, (Certiáao
Negativa de Débito Trabalhista - CNDT) de acordo com a Lei Federal no 12.440 de 07 de
julho de 2011.

O CRC - Certificado de Registro Cadastral, emitido pela CPL do Município substituirá todos
os documentos acima mencionados, sendo assegurado às licitantes cadastradas o direito
de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.

Juntamente com os documentos já mencionados deverão ser apresentados para fins de
Habilitação:

'/ Declaração de aceitação das condiçÕes deste edital e de submissão às exigências
legais, bem como de responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos documéntos e
informações apresentados;

./ Declaração de lnexistência de Fatos lmpeditivos;

I Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIll do art. 7.o da Constituição
Federal;

{ A empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no credenciamento,
Declaração de Enquadramento como ME ou EPP; a não apresentação não torna o licitante
inabilitado, contudo não poderá fazer uso dos benefícios concedidos pela Lei
complementar no. 123106 apos o início da sessão de jurgamento;

'/ Declaração de Cumprimento da Logística Reversa, conforme Lei Federal no. 12.305 de
02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos ; o [t/unicípio
exige a logística reversa na qual a empresa deverá apresentar Declaração de Cumprimento
da Logística Reversa, bem como praticá-la du rante todo o contrato de de
acordo com avaliação e indicação dos produtos inservíveis a serem s pela
contratada (produtos e serviços) CONFERE
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,/ Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social

'q 
1,

, com as
alteraçÕes, se houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado da documentação de eleição dos seus
administradores atuais, identificando o socio administrador;
Os documentos necessários à Habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor integrante
da CPL do [/unicípio licitante ou publicação em orgão de imprensa oficial.

As propostas integrarão o respectivo envelope "l" que serão apresentadas a Pregoeira no
credenciamento. A aceitabilidade das propostas é ato inerente às atividades exclusivas da
pregoeira. Paragarantir a legitimidade e validade das propostas poderá o pregoeiro solicitar
apoio técnico das áreas pertinentes ao objeto da licitação, como abrir vistas das propostas
à Controladoria Geral do Município que poderá se fazer presente durante a sessão de
julgamento com direito a voz, podendo solicitar reunião reservada e vista em autos

v prOceSsuais.

Quando a CPL julgar conveniente a dispensa de qualquer documento de habilitação que
não venha prejudicar a legitimidade e legalidade do procedimento administrativo de compra
poderá suprimi-lo.

20 - Balizamento de Preços e Valores Máximos Aceitos

O critério de aceitabilidade dos preços será considerado o valor unitário apresentado na
proposta, não sendo fixado preços máximos. No entanto, a pregoeira classificará o autor
da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em ate 10 (dez) por cento, relativamente à de menor preço. A
proposta de menor valor não integrará a base de cálculo quando não forem verificadas, no
mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços além da de menor preço. A pregoeira
classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 0à (três), além da de
menor preÇo, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam

v os preços oferecidos nas propostas escritas.

Os valores constantes do balizamento de preços serão considerados referência para
tomada de decisões do julgamento. O balizamento de preços será demonstrado pela media
arítmética simples de no mínimo 03 (três) orçamentos dos preÇos praticados no mercado.
Para atendimento de alimentação de Sistema lnformatizaào de Contas Municipais,
integrado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a cotação de preços deverá
conter no mínimo:./ descríção do produto ou serviço pretendido;
r' quantidade;
,/ unidade;
,/ valor unitário (em Reais);./ valor total (em Rears);./ garantia;
./ validade;
,/ validade da Proposta (de no mínÍmo 60 dias);,/ prazo de entrega;./ nome do representante da administração solicitante.

§*s
P§ fdl§tl
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A entrega dos pneus e câmaras de ar pela(s) empresa(s) venced
local determinado na nota de fornecimento, impreterivelmente

nH n4t

lnformações da empresa, que está ofertando preços,/ Nome fantasia (opcional);./ Razão Social;,/ CNPJ;./ Endereço;

'/ Logotipo da empresa;,/ ldentificação de quem ofertou os valores;

As cotaçÕes devem estar disponíveis para consulta de quaisquer interessados.

21 - Condições de Julgamento das propostas

As condições de julgamento das propostas será o menor preço por item. Será considerado
como critério de aceitabilidade as condições de pagamento, prazos, durabilidade,v segurança, confiabilidade, rentabilidade, assistência técnica, garantia, normas específicas
e demais regras definidas nesse Termo de Referência e no ató convocatório.

A empresa vencedora obriga-se a fornecer, no prazo de 03 (três) dias úteis após o
encerramento da sessão pública de realização do Pregão, nova Planilha de preços, com
base nos valores dos itens ofertados, resultantes da faóe de lance verbal, com os devidos
preços unitários e totais de cada item que se sagrou vencedora.

Os licitantes que não se fizerem presentes por meio de procurador até o encerramento do
credenciamento não terão direito a oferta de lance e nem manifestação de interesse de
interposição de recurso quando motivada pela pregoeira. Caso tenha protocolado com
antecedência, as propostas e documentos de habilitação serão consideradas com proposta
inicial. Os recursos poderão ser ofertados diretamenie à autoridade competente, no ptazo
de 03 (três) dias.

22'Local e Condições para a Realização dos Serviços ou Entrega de Material

As entregas dos itens serão feitas parceladamente, de acordo com a necessidade da
Administração Municipal, que apresentará nota de fornecimento padronizada ao licitante
vencedor, conforme necess idade da municipalidade. Caso a empresa vencedora
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certame possuir sua sede fora do domicílio da Contratante, a mesma poderá
os serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e recapag não incidi
adicionais à Contratante. A subcontratação será permitida se a
instalações da subcontratada.

r

no ho
o

às
16h00, sendo a área de compras responsável para indicar o responsável pelo recebimento
e conferência dos itens.

O Município não arcará com os custos e pessoal para realização das descargas ou outros
serviços que devem correr por integral conta da empresa licitante, deveádo qualquer
despesa com tal serviço, ficar a cargo da empresa vencedora, bem como o carregamento
e Transportes dos produtos substituídos e descartados. Os pedidos deverão ser atendidos
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no prazo máximo de ate 05 (cinco) dias úteis após o
Autorização de Fornecimento, devidamente assinada
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pela á de Compras

O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto deste Termo de Referência
será a área.de frota municípal, observados os artigosT3 aT6 da Lei Federal n.o g.666/g3.
Ao [vlunicípio se reserva o direito de não receber produtos e serviços que não atenderem
ao padrão de qualidade exigido pelo município, ou em desacordô com o previsto neste
Termo de Referência, podendo devolver e exigir a sua substituição em prazo não superior
a 10 (dez) dias corridos e ainda solicitar o canõelamento do conirato conforme disposto no
art. 78 da Lei Federal no. 9.666/93.

Todos os itens deverão obedecer às especificaçÕes constantes deste Termo de Referência,
o edital e seus anexos, conforme:/ os pneus deverão ser novos;

v '/ os pneus não podem ser reformados, recauchutados ou remoldados;'/ os pneus devem seguir as normas da ABNT/NBR 5531, NBR 60g7 (250) e 60gg (251),
no tocante a este objeto;

'/ os pneus devem conter o selo ou certificado do INMETRO;

Os produtos serão recebidos no endereço fornecido na Nota de Autorização de
Fornecimento, por responsabilidade da Contratada, onde o responsável designado para
recebimento procederá à conferência e recebimento dos pneus, protetores e câmaras. Ofornecedor deverá apresentar nota fiscal com as descrições do produto, inclusive com aindicação da marca que o licitante indicar em sua proposta de preços. A nota fiscal deverávir acompanhada da cópia da p rova de Regularidade para com o do FGTS e itaFederal, condição esta indispen sável para efetuar o pagamentOONFERE 

C

23 - Condições e Forma de pagamento e Reajuste

Para ocorrer o pagamento é condição a apresentação da nota
pelo recebimento do bem ou serviço, o qual terá o prazo máximo 05 (cinco) dias úteis
da apresentação para atestar o cumprimento pela empresa das ob rigações contratuais. Adata da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos doprocesso pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço (fiscal do contrato)

O pagamento será efetuado na forma exclusivamente eletrônica (lnternet banking),
mediante crédito em conta aberta em instituições financeiras oficiais de titularidade dosfornecedores e prestadores de serviços. A conta corrente da contratada deverá ser
informada no ato de assinatura do contiato. O pagamento, mediante a emissão de qualquer
modalidade de ordem bancária, será realizado désde que a Contratada efetue a cobrança
de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refeie
às retenções tributárias.

A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura,
declaração, conforme modelo definido pela Secretaria da Fazenda e planejamento. Caso
não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo 

"ó, , Iegislação
aplicável. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para ,"iiti"riao
e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 0S (cinco) dias úieis
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para o responsável pelo recebimento atestar, que recomeça ser contado i nte
dea partir da data de sua reapresentação. O pagamento condicionado à prova

e junto ao FGTS.regularidade perante a Fazenda Nacional, a Previdência social

24 - Garantia e Manutenção

A licitante vencedora.dos itens pneus, na entrega dos produtos, deverá apresentar
certificado de garantiaí7de fábrica de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, sem limite de
quilometragem, contados a partir do recebimento dos produtos. A contratante permitirá o
acesso de técnicos autorizados da contratada para verificarem se os pneus estão sendo
utilizados da forma correta, e caso seja verificado qualquer irregularidade, a contratada
deverá informar imediatamente os procedimentos a serem adotadós pela contratante, mas
em hipotese alguma se eximirá em cumprir com as obrigaçÕes assumidas na garantia.

A contratante, observando qualquer irregularidade nos pneus e câmaras de ar, deverá
comunicar imediatamente à contratada, para substituir, sem ônus para a contratante, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o pneu e câmara de ardefeituoso por um produto
novo com as mesmas características do substituído. No caso de substituição, a partir do
recebimento do produto novo trocado, será íniciado o prazo de garantia de mais , )4 gint
e quatro) meses conforme estabelecido anteriormente. A garantiã é requisito essenciaipara
a participação da licitante no certame, e deverá estar declarada na proposta vencedora.

25 - Prazo para Formalização da Ata de Registro de Preço e do Contrato e sua
Vigência

O representante legal da proposta vencedora deverá assinar a Ata de Registro de preços
e os contratos quando solicitados, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) diai úteis, a'coátar
do recebimento da comunicação para tal, através de fax, correio eletrôn'ico ou formalmente.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com eficácia
legal após a publicação do seu extrato.

A Lei Federal no. 8.666/93 estabelece em seu art. 57 as regras relativas à fixação dos
prazos contratuaís, as quais deverão ser fixadas no instrumento convocatorio (edital) e
reproduzidas no respectivo contrato. A Ata de Registro de Preços poderá originar-se
contratos que terão sua vigência adstrita à vigência dos respectivos créd itos orçamentários
Assim, considerando que o prazo de vigência dos créditos orçamentários, ou exercício
financeiro, via de regra, vai da data de assinatura até o máxi6gl?ÊEtÊ 31 de bro de
cada ano. lÍ.f.,_
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25 - Medidas Acauteladoras

Consoante o art. 45 da Lei Federal no. g.7B4tgg, a Administ ração Pú ica poderá, sem a
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

lz - É a garantla oferecida pelo fabricante do produto, a garantia de fábrica tem como finalidade assegurar a boa execução
do objeto licitado.
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27 - Fiscalização do Objeto e Indicação do Fiscal

O Município estabelecerá critério de fiscal izaçáo do cumpri do objeto licitado, por
intermédio de servidor especialmente designado para esta final idade, não eximindo a
Controladoria Geral do Município estabelecer por meio de ato normativo critérios de
fiscalização do objeto da licitação

O fiscal do contrato será indicado pelo gestordo contrato (Secretario Municipat de Obrase
ServÇos Urbanos) que terá como atribuições anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados. A Controladoria Geral do Município
regulamentará por meio de ato proprio as rotinas de fiscalização de contrato. O Ato de
designação do fiscal do contrato será juntado aos autos do Processo Administrativo de
Licitação. A Secretaria Municipal de Obras e Transportes indicará o Servidor responsável,v para funcionar como Fiscal do Futuro Contrato.

28 -Registro de preço

o Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para registro formal depreços relativos à prestação d.e serviços e aquisição de bens, para contrataçoes futuras. E
um tipo de procedimento de lic-itação onde os ganhadores não efetivam imediâtamente aposa adjudícação e homologação do certame a entrega de seus produtos/serviços nemrecebem os empenhos assím que forem declaradoi aptos a negociarem com o orgãolicitante.

Os interessados apenas comparecem ao certame para informar que estão dispostos c,vender e/ou prestar os serv iços ao município por um preço determinado e válido por umperíodo de até 12 (doze) meses. No registro de preços admin tem uma tia defornecimento certo a preço previamente declarado. Os ob deRegístro de Preços são./ redução de custos;{ otimização dos procedimentos licitatorios,/ garantia de fornecimento sempre ao menor preço praticado,/ aceleração dos prazos legai s exigidos para a formalização dos atos administrativos
inerentes a licitação;
dispensa da obrigatoriedade de manuten ção de estoques nas dependências do orgão;,/ facilidade na distribu ição (o produto segue uma linha reta entre fornecedor usuário);,/ padronização de produtos, sempre da mesma marca e padrão de qualidade;,/ facilidade da util izaçáo da ata de registro de preços por todas as unidadesadministrativa do orgão licitante
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'/ flexibilidade na utilização de fontes de recursos, com informação somente na Nota deAutorização de Fornecimento.

A Ata de Registro de Preços é o documento vinculativo, obrigacional, com característica decompromisso para futura contratação, em que se registram oé preços, fornecedores, órgãosparticipantes e condições a serem praticadas, õonform" ãr- ãi.poriço"s contidas noinstrumento convocatório e propostas apreseniadas. o prazo de validade da Ata de
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Registro de Preços não poderá ser superior a 12 (doze) contratos
do SRP terão sua vigência definida nos instrumentos convocatorios, observado o disposto
no art.57 da Lei Federal ne 8.666, de 17 dejunho de 1993. Os contratos decorrentes da
Ata de Registro de Preços deverão ser assinados no pruzo de validade da ata.

O orgão gerenciador da ata de registro de preço será a área de compras do Executivo
Municipal, sendo a unidade administrativa responsável pelo gerenciamento da ata de
registro de preços dele decorrente, promovendo o controle de saldos de produtos
registrados bem como a expedição de Nota d sistema

,,'. .;

integrado, observando as demais atribu
Registro de Preços no âmbito Municipal

rçoes odo

Com a finalidade de criar um cadastro de reserva, no caso d íro colocado
da ata, apos a sessão de lances e sem prejudicar o resultado
licitante mais bem classificado, os demais licítantes poderão r seus preços ao valor

ao

da proposta do licitante mais bem classificado. será incruído, na respectiva ata, o registro
dos licitantes que aceitarem registrar os bens ou serviços com p reços iguais ao do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame

Serão registrados na ata de registro de preços, os preços e quantitativos do licitante mais
bem classificado durante a etapa competitiva e os preços e quantitativos dos licitantes que
tiverem aceito registrar seus bens ou serviços em válor igual ao do licitante mais bem
classificado. Se houver mais de um licitante na situação anterior, serão classificados
segundo a ordem da Última proposta apresentada durante a fase competitiva.

Na Ata de Registro de Preços, os preços poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:
'/ o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em

orgão oficial da administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da ata de
registro de preços;

'/ quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a
ordem de classificação das empresas constantes da ata;

'/ os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de
contratação, recorrerem ao orgão gerenciador da ata de registro de preços, para que
este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realizaçáo de licitação específica para a coátratação
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições. A Administração Municipal quando do usada ata de registro de
preços, durante sua vigência, inicialmente não facultará a adesão de outros orgãos que não
integrem a administração direta e indireta do município, que pronunciará meãiante previa
consulta ao orgão gerenciador.

Este pedido via Termo de Referência tem como orgão participante o Poder Executivo
Municipal, incluindo todas as suas unidades administrativas constantes da Lei de Estrutura
Organizacional. Homologado o resultado da licitação, o orgão gerenciador, respeitada a
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ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a istrados, OS

promisso de fornecimento
terá efeito de compromisso de

A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo orgão gerenciador
do registro de preços, será formalizada pelo orgão interessado, poi intermedio de
instrumento contratual, Nota de Autorização de Fornecimento ou emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de Aquisição ou outro instrumento similar, conforme o
disposto no art. 62 da Lei de LicitaçÕes.

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites
destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais
em que a administração puder substituí-lo por outros
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho
de despesa, autorização de Aquisição ou ordem de execução de
serviço.

Os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei de Licitações. O preço regisirado
poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueleó praticados-no mãrcado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao orgão
gerenciador da ata promover as necessárias negociaçoes junto aos fornecedores.

Não será permitido acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços. A
vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços observar á ao
disposto no art. 57 da Lei Federal no.8.666, de 17 de junho de 1gg3. O contrato decorrente
do Sistema de Registro de Preços só poderá ser celebrado no prazo de vigência da ata de
registro de preços.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior aopreço praticado no mercado, o orgão gerenciador deverá convocar o fornecedor visando a
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, frustradaa negociação. O fornecedor será liberado do compromisso assumido e poderão ser
convocados os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociaçâo.

Não havendo êxíto nas negociaçÕes, o orgão gerenciador deverá proceder a revogação da
ata de registro de preços. O forneced or terá seu registro cancelado quando/ descumprir as condiçÕes da ata de registro de preços;/ não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido, sem justificativa aceitável/ náo aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar s àqueles
praticados no mercado;/ tiver presentes razões de interesse público C ll'ir.-

Ê
29 - Sanções para o caso de inadimplemento
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interessados para assinatura da ata de registro de preços
que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade,
fornecimento nas condiçÕes estabelecidas.
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Nos termos do art. 86 da Lei Federal no. 8.666/g3, fica o perce
(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de mu de mora, por dia de atraso
injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o I imite de 10% (dez por cento)
do valor empenhado

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razâo do descumprimento de
qualquer das condiçÕes avençadas, a contratadaficará sujeita às seguintes penalidades
nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
. advertência;
o multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

' suspensão temporária de partícipar de lícitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

' declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública.

Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudár na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de lícitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípíos pelo
prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominações legais.

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razáo de circunstâncias fundamentados
em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Adminisiração no sentido da
aplicação da pena.

As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta
corrente em agência bancáría devidamente credenciada pelo município no p mo
de 05 (cinco) a contar da data da

30 - lnstalações do Contratado

notificação, ou quando for o ente
lN, ,.-

para atender veículos leves,

A empresa deverá conter no mínimo em suas instalações:,/ elevador de veículos, no mínimo 02 (dois), com capacidade
médios e utilitários (até 4 toneladas);
'/ equipamento eletrônico de balancear rodas computad orizado;
'/ estoque regular e permanente de pneus dos veículos descritos para aplicação imediata
nos serviços;
'/ equipamento de alinhamento de direção optico ou computadorizado;'/ ter Pátio com no mínimo 100m2 (cem metros quadrados), totalmente murado e
pavimentado e ter 80% (oitenta por cento) desta área coberta para realização dos serviços
e guarda dos veículos da contratante, ter algum tipo de sistema de segurança, exemflo:
monitoramento 24 (vinte e quatro) horas / sensores de presen çal cerca etetricál sistema de
circuito interno 24 (vinte e quatro) horas em vídeo.
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O município não impedirá a participação de licita
administrativa do Município. No entanto, se sagrando

nte q sedetr
ven r deverá no ato da assinatura
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do Contrato, apresentar empresa credenciada para aprestação dos serviços nas condiçÕes
deste Termo de Referência para fins de aprovação por partã do Município.

31 -Proposta de preços

Sugere-se ainda que as propostas sejam apresentadas conforme formulário anexo ao edital
(modelo de proposta), ou em formulário próprio contendo as mesmas informaçôes exigidas
no referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do
Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso
em reais (R$), com 02 (dois) dÍgitos apos a vÍrgula no valor unitário, em algarismos
arábicos, conforme o formulário mencionado acima-, devendo todas as folhas da 

-proposta

serem rubricadas.

Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento
do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos dL pessoal, garaniias e quaisquer
outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e cõnstante da proposta.
Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessentay d'ias, a
contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa, esse prazo
será considerado como tal.

lndicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNpJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto dalicitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), eóte último se houver, p^i^
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva, os dados referentes à
conta bancária poderão ser informados na fase da contratação.

Em caso de divergência entre informaçÕes contidas em documentação impressa e na
proposta específica prevalecerão as da proposta, ocorrendo divergéncia entre o valor
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado Jprimeíro. os preços
propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito-de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a
entrega do objeto licitado, conforme disposto neste Edital. Serão desclassifi AS AS
propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório, pode
decidir sobre erros formais que não prejudiquem as propostas. CONFERE

32 - Obrigações da contratada

Atender a todas as condições descritas no presente Termo de rSC
consideradas juntamente com o que estipula este documento, todas as normas publicadas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, compreende ndo

normas de fornecimento de materiaís, especificações, métodos de ensaio,
terminologias, padro nização e simbologias ;

Rua Frei rnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33)3246L.f3;"?i?, 3s.275-ooo - cNpJ: 01.613.121t0001-71
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./ o objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de a com estas Especificações
Técnicas e com os docu mentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as
especifi cações de materiais descritos neste Termo de Referência;

'/ a contratada deverá acatar as decisÕes, instruções e observações que emanarem da
contratante, corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante.

'/ observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido neste
Termo de Referência;

'/ providenciar, de imediato, a correção das deficiências apontadas pelo gestor/fiscal de
contrato do Município com respeito à execução do objeto;

'/ entregar os serviços ou produtos objeto do contrato dentro das condições estabelecidas
e respeitando os prazos fixados;

'/ responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato, aqueles que
apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às
especificações constantes deste Termo de Referência, sob pena de aplicação das
sançÕes cabíveis, inclusive rescisão contratual. Cumprír os prazos previstos no contrato
ou outros que venham a ser fixados pelo l\íunicípio;

/ dirimír qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do contrato,
durante toda a sua vigência, a pedido do Município;

{ manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condiçÕes de habi litação ou de qualificação exigidas
devendo comunicar ao Município, de imediato, qualquer altera

(..
ô

il

,l
t..

comprometer a continuidade da contratação, bem como
prazo de validade expírado.

eom
_Àç &^Q (

'/ observar, atender, respeitar, cumprir efazer cumprir a legi êspecialmente
a indicada no contrato, de modo a favorecer e a buscar a "iirêlhoria dos
serviços e dos resultados obtidos, preservando o Município de qualquer demanda ou
reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do Contratado;

'/ lndicar, logo após a assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto
com plenos poderes para representá-lo, administrativa ou judicialmente, assim como
para decidir acerca de questÕes relativas aos serviços, bem como para atender aos
chamados do gestor/fiscal de contrato do Município, principalmente em situações de
urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, a partir de contato feito por meio
de telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz.

'/ fornecer números telefônicos, números de pager ou de outros meios igualmente
eficazes, para contato do gestor/fiscal de contrato do tMunicípio com o prepolto, ainda
que fora do horário normal de expediente, sem que isso gere qualquer custo adicional;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.121t0001-71
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?',/ encaminhar ao Município, juntamente com a n f3, os
comprobatorios da manutenção das condições de habi
na licitação, especialmente copias das certidões de r

Receita Federal, cuja autenticidade será confirmada n
pelo gestor/fiscal de contrato do Município;

o ou qualificação exigidas
reg ularidade junto ao FGTS e
os sites dos orgãos emissores

O contratado não está obrigado a prestar garantia de execução contratual. No entanto,
estará obrigado a cumprir com e exigência da Logística Reversa, bem como praticá-la
durante todo o contrato de fornecimento, de acordo com avaliação e indicação dos produtos
inservíveis que deverão ser recolhidos pela contratada (produios e serviçós).

33 -Obrigações do contratante

'/ comunicar a Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a
execução dos serviços contratados;

{ atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;

'/ prestar as informaçÕes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcíonários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato;

'/ efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condiçÕes estabelecidas;

'/ fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigaçôes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, õr'po1.
irreg ularidades constatadas;

'/ emitir, por meio do gestor/fiscal de contrato do Município, a ordem de fornecimento;
'/ rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as

especificaçÕes deste Termo de Referência;

'/ efetuar o recebimento provisÓrio e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal de
contrato do Município;

'/ arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.

34 - Orgãos lntegrantes da Ata de Registro de preços

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços qualquer dos órgãos e unidades abaixo:o Gabinete do Prefeito;
o Secretaria [\íunicipal de Administração e Governo;. Secretaria Municipal de Fazenda e planejamento,
. Secretaria Municipal de Saúde;
o Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
. Secretaria Municipal de Educação;
. Secretaria Municipal de Agricultura;
. Secretaria Municipal de Desportos;
o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;o Secretaria Municipal de Obras e Transportes.
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35 - Gondições gerais

O Município e a contratada
contrato, nos termos do art

poderão restabelecer o equilíb econômico-financeiro do
65, inciso ll, letra "d", da Lei Federal no. 8.666/93, por

repactuação precedida de cálculo e demonstração anal ítica do aumento ou diminuição dos
custos, obedecidos os critérios estabelecidos em plan ilha de custos e formação de preços
e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral

Qualquer tolerância por parte do Município, no que tange ao cumprimento das obrigaçÕes
ora assumidas pela contratada, não importará, em hipotese alguma, em alteráçao
contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pieno vigor todas as
cláusulas deste Contrato e podendo o Município exigir o seu cumprimeniô a qualquer
tempo.

A contratação dos serviços não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou
de responsabilidade entre o tt/unicípio e os agentes, prepostos, empregados ou demais
pessoas da contratada designadas para a execução do objeto, sendo a contratada a única
responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre
ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja
trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qúlqu"r outra.
A contratada, por si, seus agentes, prepostos ou qualquer encarregado, assume inteira
responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta-ou indiretamente, ao
Município, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto
contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao Municípío direito de
regresso na hipÓtese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
A contratada guarda ra e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informaçÕese documentos fornecidos pelo Município ou obtidis em razáo da execução do oóleto
contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durantsa vigênciá do
contrato e mesmo após o seu término.

Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou
laborados pela contratada serão de exclusiva propriedade do lr/lunicípio, não podendo serutilizados, divulgados, reproduzidos ou
e expressa aulorização deste, sob pena
nos termos da legislaçáo pátria vigente

36 - Considerações Finais

veiculados, para qualquer fim, sen a prévia
de responsab criminal,

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica , ou mediante o encaminhamento depetição por escrito à Comissão permanente de Licitação, que tem competência para decidir
sobre aceitabilidade do recurso

ão

Caberá à CPL, auxiliada pelos setores responsáveis a elaboração do Edital, decidir sobrea impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Acolhlda a impugnação contra oato convocatório conforme conteúdo da petiçáo, será desígnada novã data para arealização do certame, observando-se as exigênôias quanto à divulgação das modificações
no Edital, cabendo a cpL os procedimentos é publicação dos atos.-

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 _ CEp
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Os pedidos de esclarecimentos sobre item (p
Referência e ao Processo Licitatorio deverão

{9

ser enviados à
constante(s) do rmo de

CPL, até 03 (três) dias úteis
, exclusivamente por meio
com..

anteriores à data fixada para abertura da sessão púbrica
eletrônico via internet, através do e-mail:licitasfm2O1 7@gmair.

O pedido de esclarecimentos será respondido em até 24 (vinte e quatro) horas. eualquer
modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, eiceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Não havendo
expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação da Pregoeira em contrário.

E facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaçâo, a
v promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria cônstar no ato da
sessão pÚblica. O processo estará facultada a vista ou análise da Controladoria Geral do
Município a qualquer momento, incluindo partícipação durante as sessão de lances.
No Credenciamgnto e no julgamento da habilitação e das propostas, a pregoeira poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos docurmentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação, classificação e ampliar a
competitividade entre os participantes.

A autorídade competente paru a aprovação do procedimento licitatorio poderá revogá-lo em
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente deviàamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostase a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,v
tndependentemente da condução ou do resultado do processo licitatorio. O desatendimento
de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público, sendo a pregoeira autoridade competente para julgar esses atos. As normas que
disciplinam o Pregão serão sempre interpretadas em favoida ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administiação, o piincípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Em caso de divergêncía entre disposição do Edital e das demais peças que compÕem o
processo, prevalece a previsão do Edital.

Prefeitura Municipal de são Félix de Minas - MG, 07 de junho de 2021.
COITFERE

GUI E INACIO DE SOUZA FILHO
Secretário Municipalde Obras e Transportes

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cÉP:35.275-000 - cNpJ: 01 .613.121t0001-71
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ANEXO I
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ESPECIFICAçOES, UNIDADES E ESTIMATIVA MÉDIA DE PREÇOS E QUANTTDADES
DOS PNEUS, CÂMARAS DE AR E SERVTçóS

Os produtos a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades e
estimativa média de preços no escopo da planilha abaixó. Tal planilha foi elaborada por
Servidor da Prefeitura Municipal com base em levantamento felto em todos os veículos,
máquinas e equipamentos pertencentes à prefeitura.

1

3

CONFERE

)(,, /
C

J-{

Item

PNEU '165/70 ARO 13, material carcaça tona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais sem

Goodyear,

camara Certificado n com upelo metro, alidadeq
ou uSsimilar, as rcasmaperio Pirell

F Mirestone, chelin Continenta o(Veícu
otivoautom ed

UN 30 372,47 11.174,00

2

PNEU 175/70 R13, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaÇa
radial, características adicionais sem câmara.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar, ou
superior, as marcas: Goodyear, pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (VeÍculo automotivo de

UN 25 392,60 9.815,00

PNEU 165/70 ARO 14 material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, materiál banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
camara CertiÍicado lnmetro compelo qualidade

misi ou AS Gmarcas:superior, Pi rellioodyear
Fi reston e, Miche in, nentaConti (Veículo
automotivo de

UN 20 432,87 8.657,33

4

PNEU 'l 75165 ARO 14 material carcaça lona
poliester, material talão arame aço, materiál banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaÇa radial, características adicionais sem
camara Certificado lnpelo metro, com deualidaq
similar, ou uS r AS rcasmaperio relliPiGoodyear
F i resto Mne, chelin Continenta lo(VeÍcu
autom otivo ed

UN 8 442,93 3.543,47

35.275-000 - CNPJ: 01.613.121 /OOO1-7 1
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CONFERE
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5

PNEU 175170 ARO 14, material carcaça lona
poliester, material talão arame aÇo, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passeio).

UN 12

-tt,/'

498,30 5.979,60

PNEU 185/70 ARO 14, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas; Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passaqeiros).

UN 10 518,43 5184,33

7

PNEU 185/65 ARO 14, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaÇa radial, caracterÍsticas adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passageiros).

UN 12 508,37 6.100,40

I

PNEU í85/65 ARO 15, material carcaça lona
poliester, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaÇa radial, características adicionais sem
câmara. CertiÍicado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (VeÍculo
automotivo de passaoeiros).

UN 12 548,63 6.583,60

PNEU í95/55 ARO 15, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, tt/lichelin, Continental. (Veículo
automotivo de passageiros).

UN 20 578,83 11.576,67

'10

PNEU 195/65 ARO 15, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (VeÍculo
automotivo de passaqeiros).

UN 12 588,90 7.066,80

,/)
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PNEU 195/70 ARO 15, material carcaÇa lona
poliester, material talão arame aÇo, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
câmara. Ceíificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de ros

UN 10 598,97 5.989,67

rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexíbilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem
càmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. §eículo

poliester,
EUPN AR205t60 o 1 camaterial6, lonarcaça

almateri arametalão mate bandarialaço,

automotive ldeca

UN I 795,27 6.362,13

13

PNEU 205/70 ARO 15, materiat carcaÇa tona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais sem
câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, pirelli,
Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotive es de

UM I 820,52 6.564,'13

14

PNEU 255/70 ARO 16, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais sem

superior,
Firestone

maCA ra. Certificado nmetro dadecompelo qua
rsimila ou as marcas: Pirelli,Goodyear

Michelin Continental. ículo(Ve
automotive de

UN 10 956,33 9.563,33

PNEU 225165 ARO 11, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais sem
camara Certificado ln compelo metro, qualidade

ilar,sim ou SU AS maperior rcas Pirell
F Continenta

UN 10 1.157,67 11.576,67

16

PNEU 2'15175 ARO 17,5 Direcional material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço, material
banda rodagem borracha alta resistência, material
flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial. características adicionais
sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com

lar,dadeti S m OU asqua marcas:superior Goodyear,
Pirel Fireston e, Michelin Continental (Micro
Ônibu

UN 45 1.763,00 79.335,00

17

PNEU 215175 ARO 17,S Direcional, tipo estrutura
carcaça Certificado nmIdiaqonal. compelo etro,

si m OUilar,qualidade AS marcas:superior Goodyear,
Pire Fireston e, ContinentaMichelin, (Micro

UN 45

at,

1.677,33 75.480,00

oRtGtN,._
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18

PNEU 215175 ARO 17,5 Borrachudo, material
carcaça lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta resistência,
material flancos mistura borracha alta flexibilidade,
tipo estrutura carcaÇa radial, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro,
com qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Micro Ônibus)

UN 30 1.969,33 59.080,00

PNEU 900X20, construção mínima 16 lonas, radial
direcional, material carcaça lona poliéster, material
talão arame aço, material banda rodagem borracha
alta resistência, material flancos mistura borracha
alta flexibilidade, tipo estrutura convencional,
características adicionais: com câmara. CertiÍicado
pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior
às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.
(Caminhão).

UN 10 2.316,00 23.160,00

20

PNEU 900X20, construção mínima 16 lonas, radial
borrachudo, material carcaça lona poliéster, material
talão arame aço, material banda rodagem borracha
alta resistência, material flancos mistura borracha
alta flexibilidade, tipo estrutura convencional,
características adicionais: com câmara. Certificado
pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior
às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.
(Caminhão).

UN 25 2.105,50 52.637,50

21

PNEU 1000X20, construção mínima 16 lonas, radial
direcional, material carcaça lona poliéster, material
talão arame aço, material banda rodagem borracha
alta resistência, material flancos mistura borracha
alta flexibilidade, tipo estrutura convencional,
características adicionais: com câmara. CertiÍicado
pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior
às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.
(Caminhão).

UN 2 3.120,67 6.241,33

PNEU 1000X20 construção mínima 16 lonas, radial
borrachudo, material carctça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
convencional, características adicionais: com
câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade
similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,

Michelin. (Caminhão)Fi

UN b 3.238,33 19.430,00

23

PNEU 275180 ARO 22,5 Direcional material carcaÇa
lona poliéster, material talão arame aço, material
banda rodagem borracha alta resistência, material
flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaÇa radial, características adicionais:
sem câmara. CertiÍicado pelo INMETRO, com
qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin. (Ônibus, Caminhão).

UN 25 2.915,33 72.883,33

www.saofelix. m g.gov.br
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COTA RESERVA 25% DO ITEM 90
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
(art. 48, inc. ilt da LC 12312006)

ll'J,'-.-

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 35.275_000 _

24

PNEU 275180 ARO 22,S, borrachudo, tipo estrutura
carcaça diaqonal, características adicionais: sem
câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade
similar ou superior às marcas: Goodyear, pirelli,
Firestone, Michelin. (ônibus, Caminhão).

UN 25 2.967,00

I
74.175,00

\--..-, " --.,

25

PNEU 275180 ARO 22,5, borrachudo, materiat
carcaça lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta resistência,
material flancos mistura borracha alta flexibilidade,
tipo estrutura carcaça radial, características
adicionais: sem câmara. Certificado pelo INMETRO,
com qualidade similar ou superior às marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. (ônibus,
Caminhão).

UN 26 3.012,93 78.33s,67

RECIONAL, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais: sem
câmara. Certificado pelo INMETRO
similar ou superior às marcas: G

PNEU 7,50X16 DI

, com qualidade
oodyear, Pirelli,

Michelin

UN 10 1 157,67 11.576,67

27

PNEU 7,50X16 BORRACHUDO, materiat carcaça
lona poliéster, material talâo arame aço, material
banda rodagem borracha alta resistência, material
flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, caracterÍsticas adicionais:
sem câmara. Certificado pelo INMETRO, com

ou superior às marcas: Goodyear,
Michelin.

qualidade similar

UN 6 1.209,00 7.248,00

28

PNEU 14-00-24, diagonal com 12lonas, novo, com
capacidade de carga mínima de 2800 kg por pneu,
largura da seção mínima 360 mm, diâmetro mínimo
externo 132mm, profundidade mínima do sulco 24

do e demm, códig identificação índ derceserviço 92
máximavelocidade 40km/h

UN 15 s.030,50 75.457,50

29

PNEU 14-00-24, convencional com 12 lonas, novo,
com capacidade de carga mínima de 2g00 kg por
pneu, largura da seção mínima 360 mm, diâmetro
mÍnimo externo 132mm, profundidade mÍnima do
sulco 24 mm, codigo de identificação de serviço 92,
índice de velocidade máxima 40km/h, tração p/
motoniveladora. Certificado pelo INMETRO.

UN 7 5.219,00 36.533,00

30
U 12,5-80-18, igual ou superior a 10 lonas,

dianteiro para retro escavadeira, novos. Certificado
pelo INMETRO, com qualidade similar

PNE

ou superior
MichelinFirestoneas marcas: Pirelli

UN 5 2.053,60 10.269,00

31
PNEU 17,5-25, igual ou superior a .t2 lonas, traseiro
para retro escavadeira, novos. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às

Pirelli Fi Michelin.marcas

UN 6 7.952,67 47.716,00

www.saofelix. mg.gov.br
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32

34

35

37

PNEU 12-16,5 RG 455 DIANTEIRO para Retro
Escavadeira, de no mínimo 10 lonas, devendo o
pneu conter as especificações exigidas na Portaria
no 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO para
pneu de 1a linha original. Certificado pelo INMETRO,
com qualidade similar ou superior às marcas:
G Pi Michelin

UN 5 2.733,10 13.665,50

llt,.-CONFERE C
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PNEU 17,5-24 TRASEIRO, igual ou superior a 12
lonas, traseiro para retro escavadeira, novos.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin.

UN 6 5.838,67 35.032,00

PNEU 18.4-30 TRASEIRO, igual ou superior a 12
lonas, traseiro para trator agrícola, novos.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin.

UN 5 6.744,67 33.723,33

PNEU 12-16,5 RG 400 DIANTEIRO para Retro
Escavadeira, de no mínimo 10 lonas, devendo o
pneu conter as especificações exigidas na Portaria
no 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO para
pneu de 1a linha original. CertiÍicado pelo INMETRO,
com qualidade similar ou superior às marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.

UN 5 2.718,00 13.590,00

36

PNEU 19,5 L-24, para retro Randon, de no mínimo
'12 lonas, devendo o pneu conter as especificações
exigidas na Portaria no 5, de 14 de janeiro de 2000
do INMETRO para pneu de 1a linha original.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin

UN 6 5.788,33 34.730,00

PNEU DE MOTO 80-100-18 DIANTE|RO, materiat
banda de rodagem borracha alta resistência, tipo
estrutura carcaça radial, características adicionais
com câmara. Certificado pelo lnmetro, com
qualidade similar, ou superior, as marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Motocicleta).

UN 15 253,90 3.809,50

38

PNEU DE IVIOTO 90-90-18 TRASEIRO, materiat
banda de rodagem borracha alta resistência, tipo
estrutura carcaça radial, características adicionais
com câmara. Certificado pelo lnmetro, com
qualidade similar, ou superior, as marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Motqcicleta).

UN 15 294,83 4.422,50

39

PNEU DE MOTO RT 60 DIANTE|RO, para
HONDtuBROS, material banda de rodagem
borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça
radial, características adicionais com câmara.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar, ou
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Cgntinental. (Motocicleta).

UN 5 335,77 1.678,83
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PNEU DE MOTO 110-90-17 TRASETRO para
HONDA/BROS, material banda de rodagem
borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça
radial, características adicionais com câmara.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar, ou
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin Continental.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 _ CEp:
www. s aofel ix. m g. gov. b r
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44
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PNEU DE MOTO 90-90-19 D|ANTE|RO para
HONDA/BROS, material banda de rodagem
borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça
radial, características adicionais com câmara.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade similar, ou
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin Continental.

UN 3 3 60,801.1

42 CÂMARA DE AR P/PNEU 165170 ARo 1 J UN 20 64,59 1.291,67
CÂMARA DE AR P/PNEU 165170 ARo 14 UN 40 69 70 2.799,00
CÂMARA DE AR P/PNEU 175165 ARo 15 UN 30 79,93 2.398,00

45 CÂMARA DE AR P/PNEU ARO 16 UN 8 85,05 680,40
46 CÂMARA DE AR P/PNEU 2o517o ARo 15 UN I 85,05 680,40
47 CÂMARA DE AR P/PNEU 255t70 ARO 16 UN I 85,05 680,40
48 CÂN4ARA DE AR P/PNEU 225165 ARo ,I7 UN I 90,44 723,55
49 CÂMARA DE AR P/PNEU 900x20 UN 20 162,08 3.241,53
50 CÂMARA AR P/PNEU 1 UN 10 í62,08 1.620,77
51 5CÂMARA DE AR P/PNEU 275t80 ARO 22 UN 40 229,59 9.143,73
52 CÂMARA DE AR P/PNEU 7,50X16 UN 5 90,44 452,22
53 CÂMARA DE AR P/PNEU 1 4-O0-24 UN 40 429,14 17.125,73
54 DE AR P/PNEU 1 18 UN 4 236,79 947,12
55 CÂMARA DE AR P/PNEU 1 7 UN 4 591,89 2.367,51
56 CÂMARA DE AR P/PNEU 12-16,5 UN 4 241,90 967,59

CÂMARA DE AR P/PNEU 17,5-24 UN 4 581,56 2.326,25
DE AR P / PNEU ,t8.4-30 UN 4 632,81 2.531,24

59 CÂMARA DE AR PiPNEU 12.í6 UN 4 264,20 1.056,80
60 L-24CÂMARA DE AR P/P NEU 19 UN 4 489,63 1.959,53
61 CÂMARA DE AR P/PNEU 8o-1 00-1 8 UN 15 80,42 1.206,25
62 18CÂMARA DE AR P/PN EU DE MOTO UN 15 85,53 1 283,00
63 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MOTO RT 60 UN 5 75,30 376,50
64 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MoTo 110-go-17 UN 8 70 1 8, 561,47
65 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MOTO 9O-90-I9 UN 3 90,65 271,95
66 ALINHAMENTO DE VEíCULOS LEVES UN 100 90,65 9.065,00
67 BALANCEAMENTO

LEVES
(04 RODAS) VEÍCULOS

UN 100 í 00,88 10.088,33
68 CAMBAGEM EM VEíCULOS LEVES UN 30 80,42 2.412,50
69 ALINHAMENTO DE VAM E CAMINHONETE. UN 25 95 77 2.394,17
70 BALANCEAMENTO

CAMINHONETE.
(04 RODAS) VAM E

UN 25 21111 2.777,92
71 CAMBAGEM EM VAM E CAMINHONETE UN 8 100,99 807,07

35.275-000 - CNPJ: 0'l 13.121t0001-71
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0,0072 ALINHAMENTO DE ÔI{IAUS E MICROÔNIBUS. UN

Prefeitura Municipal de São Felix de [\íinas - MG, 07 de junho de 2021

75

CONFERE
6

ERME INACIO DE SOUZA FILHO
Secretário ttlunicipal de Obras e Transportes

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0001-71
www. saofelix. mg. gov. br
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73 BALANCEAMENTO (06 RODAS) DE ÔN|BUS E
MICROÔNIBUS. UN 40 192,98 7.719,33

74 ALINHAMENTO DE CAMINHÕES UN 25 213,45 5.336,25
75 BALANCEAMENTO (06 RODAS) DE CAMTNHÕES UN 25 346,57 8.664,33
76 CAMBAGEM EM VEíCULOS PESADOS UN 20 315,87 6.317,47

77 RECAPAGEM DE PNEU 215t75 ARO 17,5, com
INMETRO da reformadora. UN 30 392,62 11.778,70

78 RECAPAGEM DE PNEU 900X20, com INMETRO
da reformadora. UN 10 735,44 7.354,40

79
RECAPAGEM DE PNEU 1000X20, com INMETRO
da reformadora. UN 5 745,67 3.728,37

80
RECAPAGEM DE PNEU 275180 ARO 22,5, com
INMETRO da reformadora. UN 20 796,84 15.936,80

RECAPAGEM DE PNEU 7,50X16, com INMETRO
da reformadora. UN 6 459,14 2.754,84

82
RECAPAGEM DE PNEU 14-00-24, com INMETRO
da reformadora. UN 20 1.635,97 32.719,47

83
RECAPAGEM DE PNEU 12.5 - 80 -18, com
INMETRO da reformadora. UN 4 1.328,97 5.315,89

84 RECAPAGEM DE PNEU
da reformadora.

17,5-25, com INMETRO
UN 4 3.375,64 13.502,56

85 RECAPAGEM DE PNEU
INMETRO da reformadora.

12-16,5 RG 455, com
UN 4 1.073,14 4.292,56

86 RECAPAGEM DE PNEU 17,5 -24, com INMETRO
da reformadora. UN 4 3.170,97 12.683,89

87 18.4-30, com INMETRORECAPAGEM DE PNEU
da reformadora. UN 4 2.505,81 10 023,23

88 RECAPAGEM DE PNEU 12 - 16,5 RG 4OO, com
INMETRO da reformadora. UN 4 1.239,14 4.956,56

89 RECAPAGEM DE PNEU 19,5L-24, com TNMETRO
da reformadora. UN 4 1.806,47 7.225,89

14-00-24, convencional com 12 lonas, novo,
com capacidade de carga mínima de 2800 kg por
pneu, largura da seção mÍnima 360 mm, diâmetro
mínimo eíerno 132mm, profundidade mínima do
sulco 24 mm, codigo de identificação de serviço 92,
índice de velocidade máxima 40km/h, lração pl
motoniveladora. Certificado pelo INMETRO.

PNEU

UN 1E 5.219,00 93.942,00

1.336.069,06
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I O Projeto Básico deverá considerar a/guns aspecÍos
escolha de quem poderá executáJa, atendendo, assim,

, da solução técnica entendida como as mais adequadas anteriormente à
os "requisitos" definidos pelo ai. 12 da Lei no. 8.666/93, que são:

segurança;
funcionalidade e adequaçáo ao ,núêresse público;
economia na execuçáo, conseruação e operação;
possibilidade de emprego de máo de obra, materiais, tecnologia, matérias-primas ex,sÍenfes no tocal para a execução,
conservaçáo e operaçéo;
fagilid_ade na execução, conservaçáo e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;
adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabatho adequadas;
impacto ambiental

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.12110001-71
www. saofelix. mg.gov. br W
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ITEM
01 lntroduÇão
02 J ustificativa da ContrataÇão
03 Objeto
04 EspecificaÇão dos Serviços
05 Forma de ExecuÇão do Contrato
06 FiscalizaÇão dos Serviços
07 Obriqações do Licitante Participante do Certame
08 ObrigaÇÕes do Município Licitante
09 CondiçÕes e Prazo de Pagamento
10 Qualificação Técnica
11 Estimativa de Gastos
12 SanÇões e Penalidades
13 Fonte de Recursos
14 Prazo de Vigência
15 DisposiÇões Finais
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PRoJETo eÁstco

1.3. A contratação é para o atendimento a toda frota de veícuros,
e equipamentos da municipalidade. CONFERE

2 - JUSTIFICAT|VA DA CONTRATAÇÃO
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Origem: Secretaria Municipal de Obras e Transportes

Fundamentação legal: lnciso lX do art. 60 da Lei Federal no. 8.G66/93

Responsável pela Elaboração: Equipe técnica da área de transporte.

Objeto: Aquisição de pneus novos e câmaras de ar, além de prestação de serviços de
alinhamento, balanceamento, cambagem e recapagem de pneus para as máquinas e
veículos do Município de São Félix de Mínas - MG.

Finalidade: lntegrar o Processo Administrativo de Licitação Pública

í - TNTRODUÇÃO

1.í. O Projeto Básico é a descrição detalhada do objeto a ser contratado, dos serviços a
serem executados, sua frequência e periodicidade, características do pessoal, materiais
e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos,
cuidados, deveres, disciplina, gestão da qualidade, ínformações a serem prestadas e
controles a serem adotados, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto
ou serviço objeto da licitação, elaborado com base nas indicaçÕes dos estudos técnicos
preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo e a definição dos
métodos e do prazo de execução.

í.2. As especificações e condiçÕes visam esclarecer e orientar a contratação, o volume
e a forma como devem ser executados os serviços que serão prestaàos de forma
eventual.

v máqu lementos

N

*+.,---

2.1. A realizaçáo de licitação pública para a aquisÍção de pn ovos, câmaras de ar e
a execução de serviços de alinhamento, bal
pneus de automóveis leves e utilitários, cami

anceamento, cambagem e recapagem de
nhões, ônibus, tratores, retroescavadeiras

e outras máquinas que integram a frota da municipalidade, justifica-se pela necessidade
de manter a frota em perfeitas condiçÕes de funcionamento, proporcionar a manutenção
dos veículos, máquinas, implementos e equipamentos em cumprimento ao princípioda
continuidade, que é fazer com que o bem produza serviços públícos durante a sua vida
útit.

2.2. A observância do Princípio da Continuidade é indispensável à correta aplicação do
Princípío da Competência, por efeito de relacionar diretamente à quantificaçáo dos
componentes patrimoniais e à formação do resultado, e de se constituir dado im[ortante
para aferir a capacidade futura de geração de resultado.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.t2110001-71
www.saofelix.mg. gov. br
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2.3. Em obediência ao interesse público facilmente d NCSSE Pro
diante da necessidade do gestor prestar contas do uso dos bens públicos, conforme
disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, configurando norma
pátria à necessidade de cuidar e manter em perfeitas condiçÕes de uso os bens
patrimoniais da entidade.

2.4. A compra de pneus e serviços de manutenção da frota municipal está contemplada
nos instrumentos de planejamento elaborado pela municipalidade, sendo esses
procedimentos indispensáveis para comprovar a execução dos programas de governo.

3 - OBJETO

3.1. O objeto pretendido pela licitação é a aquisição de pneus novos e câmaras de ar,
além da prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e
recapagem de pneus em suspensão de automóveis leves, utilitários e demais veículos,
máquinas, ônibus, caminhões, tratores, retroescavadeiras, motocicletas e da Prefeitura.

3.2. A descrição dos produtos e serviços que menciona esse Projeto Básico será
especificada em forma de anexos.

4 - ESPECTFTCAÇOES DOS SERVTÇOS

4.1. Para fins da contratação de que trata este Projeto Básico, os serviços estarão
conceituados da seguinte forma:

CONFERE liir.,-

1

v

Rua Frei lnocêncio,236 - centro- Tel.: (33) 32469066- CEp: 35.275-000 - CNpJ: 01.613.1

PNEU 165170 ARO 13, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (VeÍculo
automotivo de passeioà

2

PNEU 175170 R13, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passeio)

3

4 material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, materialflancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo dq passeio).

PNEU 165170 ARO ,1

4

PNEU 175165 ARO 14 materiat carcaça tona potiéster
em borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibili

carcaça radial, características adicionais sem câmara. certificado pelo ln
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, pirelli, Firestone, Michelin,

rodag
, material talão arame aço, material banda

dade, tipo estrutura
metro, com qualidade
Continental. (VeÍculo

automotivo de passe io).
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12

Ã

,*"rJ ; ;;";. .,r, í,;H;;;ii;'PNEU 175170 ARO 14, material carcaça lona poliéster,
rodagem borracha alta resistência, materialflancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade

similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (Veículo

automotivo de passeio)

6

PNEU 185170 ARO '14, material carcaça lona poliester, material taláo arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, lVlichelin, Continental. (Veículo
automotivo de erros

7

PNEU 185/65 ARO 14, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, materialflancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superlor, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (VeÍculo
automotivo de passaqeiros).

8

PNEU 185/65 ARO 15, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passaqeiros).

I

PNEU 195/55 ARO 15, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, materialflancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passageiros).

'10

PNEU 195/65 ARO 15, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automotivo de passaqeiros).

11

PNEU 195170 ARO 15, material carcaça lona poliéster, material taláo arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radlal, características adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (Veículo
automgtivo de passageiros).

PNEU 205/60 ARO 16, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, caracterÍsticas adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, ÍVlichelin, Continental. (Veiculo
automotive especial de carga)

13

PNEU 205170 ARO 15, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaça radial, características adicionais sem câmara. Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (VeÍculo
automotive especial de

14

PNEU 255170 ARO í6, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
carcaÇa radial, caracterÍsticas adicionais sem câmara. CertiÍicado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (VeÍculo
automotive especial de carga).

15
PNEU 225165 ARO 17, material Ç,arcaça lona poliéster, material talão arame aço,
rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidad
carcaça radial, características adicionais sem câmara.
similar, ou superior, as marcas, Goodyear, Pirelli, Firestone,
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PNEU215l75ARo17,5DirecionalmaterialcarcaÇatonapféster,matà@
material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial. características adicionais sem câmara. Certificado pelo

superior, as marcas. Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin,
)

lnmetro, com qualidade similar, ou
Continental. (Micro Ônibus

17
PNEU 215175 ARO 17,5 Direcional, tipo estrutura carcaÇa diaoonal. Certificado pelo lnmetro, com
qualidade similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (Micro
futqst

18

PNEU 215175 ARO 17,5 Borrachudo, material carcaça lona
material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, tipo estrutura carcaÇa radial, características adicionais sem câmara. Certificado pelo

m qualidade similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin,
(Micro Ônibus)

lnmetro, co
Continental.

poliéster, material talâo arame aço,

í9

PNEU 900X20, construção mínima 16 lonas, radial direcional, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com
câmara. Certificado pelo INtVETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,

pq4!4hão)Firestone Michelin

20

PNEU 900X20, construção mínima 16 lonas, radial borrachudo, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, caracterÍsticas adicionais: com
câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone , Michelin. (Caqrlnhão)

21

PNEU 1000X20, construção mínima 16 lonas, radial direcional, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com
câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin. (Caminhão).

22

PNEU 1000X20 construção mínima 16 lonas, radial borrachudo, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, caracterÍsticas adicionais: com
câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin. (Caminhão).

PNEU 275180 ARO 22,5 Direcional material carcaça lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, caracterlsticas adicionais: sem câmara. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.
(Ônibus, Caminhão).

24
PNEU 275180 ARO 22,5, borrachudo, tipo estrutura carcaça diaqonal, características adicionais:
sem câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestqne, Michelin. (Ônibus, Caminhão).

25

PNEU 275180 ARO 22,5, borrachudo, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais: sem càmara. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.
(Ônibus, Caminhão).

26

PNEU 7,50X16 DIRECIONAL, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material
banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, características adicionais. sem câmara. Certificado pelo INMETRO, com
qualidadq similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin

27
PNEU 7,50X16 BORRACHUDO, materialcarcaça lona poliéster, materialtalão ara
banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha
estrutura carcaça radral, caracterÍsticas adicionais: sem câ
qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
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28
PNEU 14-OO-24, diagonal com '12 lonas, novo, com capacidad/de carga mínima Oe}8fOO-Xg'por
pneu, largura da seção mínima 360 mm, diâmetro mínimo externo 132mm, profundidade mínima
do sulco 24 mm, código de identificaÇão de serviço 92, índice de velocidade máxima 40km/h

29

PNEU 14-00-24, convencional com 12 lonas, novo, com capacidade de carga mínima de 2800 kg
por pneu, largura da seção mínima 360 mm, diâmetro mÍnimo externo 132mm, profundidade
mÍnima do sulco 24 mm, codigo de identificação de serviço 92, índice de velocidade máxima
40km/h, tração p/ motoniveladora. Certificado pelo INMETRO.

30 PNEU 12,5-80-18, igual ou superior a 10 lonas, dianteiro para retro escavadeira, novos. Certificado
pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin

31 PNEU 17 ,5-25, igual ou superior a 12 lonas, traseiro para retro escavadeira, novos. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.

32

PNEU 12-16,5 RG 455 DIANTEIRO para Retro Escavadeira, de no mínimo 10 lonas, devendo o
pneu conter as especificaçôes exigidas na Portaria no 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO
para pneu de 1" linha original. Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às
marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.

33
PNEU 17,5-24 TRASEIRO, igual ou superior a 12 lonas, traseiro para retro escavadeira, novos.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin.

34
PNEU 18.4-30 TRASEIRO, igual ou superior a 12 lonas, traseiro para trator agrícola, novos.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin.

35

PNEU 12-16,5 RG 400 DIANTEIRO para Retro Escavadeira, de no mÍnimo 10lonas, devendo o
pneu conter as especificações exigidas na Portaria no 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO
para pneu de 1" linha original. Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às
marcas. Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin.

JO

PNEU 19,5 L-24, para retro Randon, de no mínimo'12 lonas, devendo o pneu conter as
especificaçôes exigidas na Portaria no 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO para pneu de 1"
linha original. Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin

37

PNEU DE MOTO 80-100-18 DIANTEIRO, material banda de rodagem borracha alta resistência,
tipo estrutura carcaÇa radial, características adicionais com câmara. Certificado pelo lnmetro, com
qualidade similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Motocicleta).
PNEU DE MOTO 90-90-18 TRASEIRO, material banda de rodagem borracha alta resistência, tipo
estrutura carcaça radial, características adieionais com câmara. Certificado pelo lnmetro, com
qualidade similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Motocicleta).

39

PNEU DE MOTO RT 60 DIANTEIRO, para HONDtuBROS, material banda de rodagem borracha
alta resistência, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais com câmara. Certificado
pelo lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin,
Continental. (Motocicleta).

40

PNEU DE MOTO 110-90-17 TRASEIRO para HONDA/BROS, materialbanda de rodagem borracha
alta resistência, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais com câmara. Certificado
pelo lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin,
Continental. (Motocicleta).

41

PNEU DE MOTO 90-90-19 DIANTEIRO para HONDA/BROS, material banda de rodagem borracha
alta resistência, tipo estrutura carcaça radial, caracterÍsticas adicionais com câmara. Certificado
pelo lnmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin,
Continental. (Motocicleta).

42 CÂMARA DE AR P/PNEU 165170 ARO 13 -^
43 CÂMARA DE AR P/PNEU 165170 ARO 14 coNFFRtr .níd À1,n*
44 CÂMARA DE AR P/PNEU 175165 ARO 15 )ço t Áú7/7 9n nr
45 CÂMARA DE AR P/PNEU 205160 ARO í6 TfrV7 _.:_18...

46 CÂMARA DE AR P/PNEU 2o5|7o ARO 15 444%t ..+.-,J.-

47 CÂMARA DE AR P/PNEU 255170 ARo 16 r
Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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4B CÂMARA DE AR P/PNEU 225165 ARo ,17

49 CÂMARA DE AR P/PNEU gOOX2O

50 CÂMARA DE AR P/PNEU lOOOX2O

51 CÀMARA DE AR P/PNEU 275180 ARo 22,5
52 CÂMARA DE AR P/PNEU 7,50X16
53 CÂMARA DE AR P/PNEU 14.00-24
54 çAMARA DE AR P/PNEU 12,5-80-18
55 CÂMARA DE AR P/PNEU 17,5-25
56 CÂMARA DE AR P/PNEU 12-16,5

57 CÂMARA DE AR P/PNEU 17,5-24

5B CÂMARA DE AR P / PNEU 18 4-30
59 CÂMARA DE AR P/PNEU 12-16,5
60 CÂMARA DE AR P/PNEU 19,5 L.24
61 CÂMARA DE AR P/PNEU 8o-1oo-18
62 CÂT\NARA DE AR P/PNEU DE MOTO 90-90-18
63 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MOTO RT 60

64 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MoTo 110.90.17 CoNFERE Cgírfr pRtct rv-,_
65 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MOTO 90-90-19 ^ 6:tJffi/7,§FL
bb ALINHAMENTO DE VEíCULOS LEVES lw
67 BALANCEAMENTO (04 RODAS) VEÍCULOS LEVES

CAMBAGEM EM VEíCULOS LEVES

69 ALINHAMENTO DE VAM E CAMINHONETE

70 BALANCEAMENTO (04 RODAS) VAM E CAMTNHONETE.

71 CAMBAGEM EM VAM E CAMINHONETE.

72 ALINHAMENTO DE ÔNIAUS E MICROÔNIBUS

tó BALANCEAMENTO (06 RODAS) DE ÔNtBUS E MTCROÔN|eUS

ALINHAMENTO DE CAMINHÔES

75 BALANcEAMENTo (06 RoDAS) DE cAMtNsôrs.
76 CAMBAGEM EM VEíCULOS PESADOS

77 RECAPAGEM DE PNEU 215175 ARO 17,5, com INMETRO da reformadora

7B RECAPAGEM DE PNEU 900X20, com INMETRO da reformadora

79 RECAPAGEM DE PNEU 1000X20, com INMETRO da reformadora.

80 RECAPAGEM DE PNEU 275180 ARO 22,5, com INMETRO da reformadora

81 RECAPAGEM DE PNEU 7,50X16, com INMETRO da reformadora.

82 RECAPAGEM DE PNEU 14-00-24, com INMETRO da reformadora.

B3 RECAPAGEM DE PNEU 12,5 - 80 -18, com INMETRO da reformadora

84 RECAPAGEM DE PNEU 17,5-25, com INMETRO da reformadora

\.
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4.3. A descrição e quantitativos e relação
equipamentos estão demonstrados no Anexo

5 - FORMA DE EXECUçÃO DO CONTRATO

")

4.2. A prestação dos serviços poderá ser realizada numa distância de até 95 (noventa e
cinco) km da sede do Município.

4.3. A relação dos pneus e câmaras de ar e a prestação dos serviços são os constantes
do Anexo I deste Projeto Básico;

dos veículos m uin
ldeste Pro

e
ll"r.-

5.1. Os serviços serão realizados em estrita observância das normas estabelecidas para
o objeto e as cláusulas do Edital e dos contratos, ordenados por meio das Notas de
Autorização de Fornecimento emitidas pela área de compras da Prefeitura, que serão
personalizadas, datadas e enumeradas sequencialmente, não sendo permitida nenhum
outro meio de autorização de fornecimento ou prestação de serviços.

5.2. Nas Notas de Autorização de Fornecimento ou Serviços constará: modelolplaca,
descrição do bem e o serviço a ser realizado.

5.3. A empresa, ao receber a Notas de Autorização de Fornecimento ou Serviço, deverá
registrar seu ciente com assinatura e identificação.

5.4. A contratada responderá, na forma da lei, pelos produtos ou serviços que por ventura
venham apresentar qualquer irregularidade ou discordância à integridade do objeto
pretendido pela municipalidade.

5.5. O pessoal empregado nos serviços não terá qualquer vínculo empregatício com a
municipalidade, ficando, portanto, total responsabilidade fiscal e encargos sociais sob a
inteira responsabilidade da contratada.

5.6. O licitante vencedor poderá realizar, a seu critério, vistoria nos veículos antes do
início dos serviços (laudo de verificação) verificando qualquer avaria antes de iniciar os
trabalhos ordenados.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71

B5 RECAPAGEM DE PNEU 12-16,5 RG 455, com INMETRO da

86 RECAPAGEM DE PNEU 17,5 -24, com INMETRO da reformadora.

87 RECAPAGEM DE PNEU 18.4-30, com INMETRO da reformadora.

B8 RECAPAGEM DE PNEU 12 - 16,5 RG 400, com INIVIETRO da reformadora

B9 RECAPAGEM DE PNEU 19,5 L-24, com INMETRO da reformadora.

90

PNEU 14-00-24, convencional com í2lonas, novo, com capacidade de carga mínima de 2800 kg
por pneu, largura da seção mínima 360 mm, diâmetro mínimo externo 132mm, profundidade
mínima do sulco 24 mm, codigo de identificaçáo de serviço 92, indice de velocidade máxima
40km/h, traÇáo p/ motoniveladora. Certificado pelo INMETRO.
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6 - FTSCAL|ZAÇÃO DOS SERVrÇOS

6.1. A fiscalização dos produtos e serviços será exercida pelos fiscais do contrato, que
serão nomeados pela municipalidade, aos quais competirá fazer cumprir as condiçÕes
estabelecidas em contrato e no projeto básico.

6.2. Durante a realização dos serviços, a municipalidade reserva-se o direito de manter
os fiscais em tempo integral, em caso de necessidade, nas dependências do contratado,
com o intuito de acompanhar a execução dos serviços.

6.3. Uma das principais tarefas do fiscal do contrato é a de anotar em registro proprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

6.4. A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da
fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo
prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

6.5. Todos os atos e instruçÕes emanados ou emltidos pela fiscalizaçáo ou Órgão Central
de Controle lnterno, serão considerados como se fossem praticados pela contratante.

6.6. A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades

6.6.1. ler atentamente o Termo de Referência, o Edital, a Ata de Registro de Preços e o
Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;

6.6.2. manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos
produtos e trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos, orçamentos,
cronogramas, correspondências, solicitações, fotografias e relatorios de serviços;

6.6.3. quando for o caso, solicitar da contratada manual de qualidade dos produtos e
serviços contendo os sistema de gestão de qualidade e verificar sua efetiva utilização,
incluindo a legislação de meio ambiente;

6.6.4. analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela contratada no início
dos trabalhos, com previsão de início e término dos trabalhos;
6.6.5. solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequenciais dos
serviços em execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da
contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pela contratante;

6.6.6. determinar a substituição de pneus, câmaras ou protetores, bem como, paralisar
ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade
com o padrão de qualidade de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição oficial
aplicável ao objeto do processo;
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6.6.7. solicitar a substituição de materiais e equipame
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços;
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6.6.8. solicitar a rcalização de testes, exames, ensaios e
ao controle de qualidade dos serviços;
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6.6.9. exercer rigoroso controle sobre a execução dos serviços e recebimento dos
produtos, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

6.6.10. aprovar partes, etapas ou totalidade dos serviços executados, verificar e atestar
as respectivas notas fiscais, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela contratada;

6.6.11. verificar e aprovar os relatorios de execução dos serviços, elaborados em
conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos;

6.6.12. verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito
atendimento do objeto do processo;

6.6.13. solicitar a substituição de qualquer funcionário ou profissional da contratada ou
subcontratada que embarace ou dificulte a ação da fiscalização ou cuja presença no local
dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

6.6.14. proceder a conferência e formalizar a atestação e em caso de dúvida, buscar,
obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a aferição;

6.6.15. antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contralual (greve,

feriados, chuvas, fim de prazo);

6.6.16. notificar a fornecedora ou prestadora de serviços em qualquer ocorrência
desconforme com o acordado no processo, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo), anotar todas as
ocorrências, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às

- instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;

6.6.17. receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente
atestadas ao Gestor do Contrato e à Área de Compras, observando previamente se a
fatura apresentada pela Contratada refere-se ao objeto que foi efetivamente contratado;

6.6.18. as Faturas/Notas Fiscais originárias da Ata de Registro de Preços ou Contratos,
orientados pelas regras da Controladoria Geral do Município, encaminhadas
devidamente atestadas diretamente ao Gestor do Contrato até, no máximo, dia 10 (dez)

do mês subsequente ao da prestação dos serviços;

6.6.19. as Faturas/Notas Fiscais correspondentes às contrataçÕes e/ou aquisiçÕes,
formalizadas por meio de simples empenho, deverão ser encaminhadas devidamente
atestadas diretamente à Área de Finanças;

6.6.20. no caso de Contratação por meio de simples empenho, o seu Fiscal p
valer da assistência da Area de Compras no tocantcGlN
pagamento, desde que preservado tempo hábil para tanto;
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6.6.21. fiscalizar a manutenção, pelo licitante, das co de sua h
qualificação, com a solicitação dos documentos necessá nos à avaliação;

6.6.22. rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do
objeto da Licitação.

6.6.23. a açáo do Fiscal deverá observar o que menciona o Termo de Referência, Ata
de Registro de Preços o Contrato, e/ou o ato convocatório da licitação, principalmente
em relação ao prazo ali previsto;

6.6.24. em se tratando de produtos em grande quantidade, receber provisoriamente, no
pruzo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes (o prazo
começa a contar da comunicação escrita do contratado);

6.6.25. procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;

6.6.26. a atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos
trabalhos não poderá ser invocada para eximir a contratada da responsabilidade pela
execução dos serviços;

6.6.27. a comunicação entre a fiscalização e o licitante será realizada através de ato
formal, contendo anotaçÕes ou registros no relatório de serviços;

6.6.28. quando ocorrer reuniÕes da equipe de fiscalização e membros da contratada
deverá ser lavrada atas de reuniões contendo data, local, nomes e assinatura dos
participantes;

6.6.29. as decisÕes e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas os seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes;

6.6.30. quanto ao recebimento, a previsão legal encontra-se nos artigos 73 e 74 da Lei
Federal no. 8.666/93;

6.6.31. as atribuições acima mencionadas deverão ser adaptadas quando não se tratar
de contrato e sim da Ata de Registro de Preços, sendo documentos (afo administrativo)
equivalentes.

7 - OBRTGAÇÕES DO LTC|TANTE pARTtCtpANTE DO CERTAME

7.1. Atender a todas as condiçÕes descritas no Termo de Referência e no edital de
licitação, devendo ser consideradas, juntamente com o que estipula este documento,
todas as normas
compreendendo:

publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técni
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io,7.1.1. normas de fornecimento de materiais, es
terminolog ias, pad ro nização e simbolog ias ;
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7.1.2. o objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de a com essas EspecificaçÕes
Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as
especificações de materiais descritos nesse Edital e no Termo de Referência;

7 .1.3. a contratada deverá acatar as decisôes, instruções e observações que emanarem
da contratante, corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante;

7.2. Observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido
no Termo de Referência.

7.3. Providenciar, de imediato, a correção das deficiências apontadas pelo gestor/fiscal
de contrato do Município com respeito à execução do objeto, conforme exigências
contidas no Termo de Referência.

7.4. Entregar os serviços ou produtos objeto do contrato dentro das condições
estabelecidas e respeitando os prazos fixados, ressalvado o direito do Município em não
receber produtos e serviços que não atendam os padrÕes de qualidades definidos por
ele.

7.5. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de ímediato, aqueles
que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às
especificações constantes do Termo de Referência e anexos desse edital, sob pena de
aplicação das sançÕes cabíveis, inclusive rescisão contratual. Cumprir os prazos
previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo tt/lunicípio.

7.6. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto,
durante toda a vigência da ata de registro de preços ou contrato, a pedido do Município.

7.7. Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços e do Contrato
Administrativo, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condiçÕes de
habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município, de
imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação,
bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

7.8. Observar, atender, respeitar, cumprir e Íazer cumprir a legislação pátria,
especialmente a indicada nos autos do processo, de modo a favorecer e a buscar a
constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o Município de
qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do
Contratado.

7.9. lndicar na assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com
plenos poderes para representá-lo, administrativa ou judicialmente, assim como para
decidir acerca de questÕes relativas aos serviços e, também, atender aos chamados do
gestor/fiscal de contrato do Municíp
inclusive nos finais de semana e feriad
movel ou outro meio igualmente eficaz.

io, principalmente em situações de cra,
os, a partir de contato feito por me
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7.10. Fornecer números telefônicos, endereços

1U,\ i;

*
ou de

igualmente eficazes, para contato do gestor/fiscal de
preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isso gere qualquer
custo adicional.

7.11. Encaminhar ao ttlunicípio, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos
comprobatórios da manutenção das condiçÕes de habilitação ou qualificação exigidas na
licitação, especialmente cópias das certidÕes de regularidade junto ao FGTS e Receita
Federal, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo
gestor/fiscal de contrato do Município.

7.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas
reclamaçÕes se obrigam prontamente a atender.

7.13. Apresentar, no ato da assinatura do contrato, dados de conta bancária da pessoa
jurídica contratada para receber os pagamentos via transferência eletrônica.

7.14. Responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais e avarias que
venham a ser causados por seus empregados ou prepostos, ao Município ou a terceiros,
de acordo com o art..70, da Lei Federal no. 8.6G6/93.

7.15. Ressarcir o Município do valor correspondente ao pagamento de multas,
indenizações ou despesas, imposta por autoridade competente, em decorrência do
descumprimento, pela contratada de leis, decretos ou regulamentos relacionados aos
serviços prestados.

7.16. Permitir ao Município exercer a fiscalização dos serviços e a entrega dos produtos
licitados, inclusive fornecendo informaçÕes aos seus prepostos.

7 .17. Não transferir a terceiros os serviços contratados, no todo ou em parte, sem prévia
autorizaçáo da Prefeitura.

7.17-1. pera os itens de prestação de serviços, será permitida a subcontratação de
empresa, na sede do Município, desde que aprovado pela Municipalidade;

7 .17.2. quando nenhuma empresa na sede do [/unicípio se habilitar a realizar os serviços
poderão ser credenciadas outras empresas com sede em um limite de até 70 km (setenta
quilômetros) da sede administrativa do tMunicípio;

7.18. Disponibilizar espaço físico, apropriado para a execuçâo dos serviços conforme
exigências da contratada;

7.19. O dono da Ata de Registro de Preços ou contratado não será obrigado a prestar
garantia de execução contratual, no entanto, estará obrigado a cumprir co ência
da Logística Reversa, bem como praticá-la durante todo ou

2 Lei Federal no.8666/93
Att. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
acompanhamento pelo orgão interessado.
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prestação de serviços, de acordo com avaliação e ind s produ
que deverão ser recolhidos pela contratada (produtos e serviços)

I - OBRTGAÇOES DO MUNrCíplO LICTTANTE

8.1. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha ocorrer durante o
fornecimento de produtos e a execução dos serviços contratados;

8.2. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente, dando
ciência do recebimento e efetuar todas as conferências necessárias ao perfeito
cumprimento do objeto;

8.3. Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos que venham ser solicitados pelos
funcionários ou preposto do dono da Ata de Registro de Preço ou contratado, em relação
aos serviços objeto do Contrato Administrativo;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, mediante a apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, depois de constatado o cumprimento das
obrigaçÕes da licitante vencedora;

8.5. lndicar o servidor responsável para exercer a fiscalização da execução do objeto
contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do fornecedor pelo
perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

8.6. Emitir, por meio da unidade administrativa de compras, a nota de autorização de
fo rn eci m e nlo (o rde m d e fo rn e c i m e n to/s e ru i ç o s) ;

8.7. Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade ou em
desconformidade com as especificaçÕes do Termo de Referência;

8.8. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal de
contrato;

8.9 - arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados;

8.10. Fazer juntada no processo administrativo de licitação, por meio de agente público
habilitado, todos os autos necessários à comprovação da legalidade do processo.

9 - CONDTÇOES E PRAZOS DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado na forma exclusivamente eletrônica (lnternet banking),
mediante crédito em conta aberta em instituições financeiras oficiais, de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços, em até 30 (trinta) dias após prestados os
serviços;
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9.í.í. a conta corrente da contratada deverá ser i

Contrato Administrativo;
nformffÍYEFBE
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liquidação ou qualquer obrigação financeira que
penalidade ou inadimplência.
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9.1.2. o pagamento, mediante a emissão de qualquer e
será realizado desde que a Contratada efetue a cobra de forma a permitir o
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retençÕes
tributárias;

9.2. Para ocorrer o pagamento é condição a apresentação da nota fiscal/fatura ao
responsável pelo recebimento do produto ou serviço, o qual terá o prazo máximo de 05
dias Úteis da apresentação para atestar o cumprimento pela empresa das obrigações
contratuais;

9.2.1. a data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos
autos do processo pelo responsável pelo recebimento do produto ou serviço (fiscal do
contrato);

9.3. A Contratada optante pelo Simples deverá apresentar, juntamente com a nota
fiscal/fatura, declaração conforme modelo definido pela Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos. Caso não o faça,ficará sujeita à retenção de imposto e contribuiçÕes,
de acordo com a legislação aplicável;

9.3.1. a nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e
reapresentação, interrompendo-se a contagem do ptazo fixado de 05 (cinco) dias úteis
para o responsável pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser contado
integralmente a partir da data de sua reapresentação;

9.3.2. o pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda
Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS;

9.4. A cada pagamento serão observadas as retençÕes, de acordo com a legislação e
normas vigentes;

9.5. Poderá ser deduzido da fatura/nota fiscal o valor de multa aplicada, se houver uma
vez adotados os procedimentos administrativos cabíveis; se julgada procedente a defesa
da licitante vencedora, o valor deduzido será devolvido;

9.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enqua ente de

de ordem bancária,

v

CBfr rylÍld" de

í0.1. A licitante vencedora deverá obter quaisquer tipos de licenças junto aos orgãos
fiscalizadores e concessionários de serviços públicos, para a execução desses serviços,
bem como, após sua execução, providenciar todos os documentos que certifiquem sua
legalização perante esses orgãos e concessionários;

10.2. A licitante vencedora deverá apresentar declaração indicando as instalaçÕes, o
aparelhamento e os profissionais (pessoa/ adequado disponível) aptos para o
cumprimento do objeto deste Projeto.
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11. ESTIMATIVA DE GASTOS

11.1. A municipalidade estima que o gasto anual com os produtos e serviços estão
estimados em R$ 1.336.069,06 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil sessenta e
nove reais e seis centavos);

11.2. Por se tratar de Registro de Preços os quantitativos são meramente referenciais
não obrigando a orgão licitante efetuar compra na sua totaridade.

12 - SANçÕES e PENALTDADES

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame, a municipalidade poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

12.1.1. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato
em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez
inteiros por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

12.1.2. multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

12.2.Ficará impedida de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

12.2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação;

12.2.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;

12.2.3. comportar-se de modo inidôneo;
CCNFERE
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12.2,4. fizer declaração falsa; a

12.2.5. cometer fraude fiscal; +i*-

12.2.6. falhar ou fraudar na execução do contrato ou da ata de registro de preços

12.3. Pelos motivos que se seguem, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades
tratadas no item anterior:

12,3.1. pela prestação dos serviços desconforme com o especificado e aceito;

12-3.2. pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Edital e no Termo
de Referência;
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12.4. Alem das penalidades citadas, o licitante rjeita, a
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da i Federal no. 8

12.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela municipalidade, em relação a um dos eventos arrolados, o licitante vencedor
ficará isento das penalidades mencionadas;

í2.6. A sanção de impedimento de contratar com a municipalidade e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser apiicadas
à licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

13 . FONTES DE REGURSOS

13.1. A sugestão de modalidade de licitação constante desse Projeto Básico é o Pregão
Presencial para Registro de Preço, sendo dispensada a certificação de dota[ao
orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15da
Lei Federal no. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra ou nas clausulas do
Contrato Admin istrativo;

13.2. A emissão da Nota de Autorização de Empenho ficará a cargo da áreade compras
com autenticidade da Contabilidade, devendo constar na Nota de Empenho o número
do processo administrativo de licitação ou número da Ata de Registro de Preços ou do
contrato, anexando a cópia ao processo em forma de juntada delrova de execução do
objeto licitado;

í3.3. A fonte de recursos, a origem ou a procedência dos recursos a serem utilizados
para pagamento da despesa gerada pela requisição de produtos e prestação de serviços
serão aquelas definidas pala lnstrução Normativa do TCEMG no. 05/20113;

13.4. A indicação de fonte de recursos ocorrerá no momento da Nota de Autorização de
Empenho, por se tratar do procedimento de Registro de preços.

14 . PRAZO DE VIGÊNCIA

14.1. A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses;

14.2. Os contratos oriundos da ata de registro de preços
durante a vigência da mesma.

15 - DTSPOS|çÕES FINATS

,"

.tr bJ
rl)

Ê

G

15.1. Os casos omissos ou dúvidas que
constantes do presente Projeto Básico,
Obras e Serviços Urbanos.

surgirem, quando da execução dos serviços
será resolvido pela Secretaria Municipal de

t Disponívet no SlÍe Oficial do
http://www.tce.mg.gov.br/lMG/Legislacao/legisconulnstrucoes%20Normativas/lN 201 1/lN-05-1 1.pdf.
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15.2. Fica eleito, com exclusão de qualquer outro, o foro da
para dirimir os litígios decorrentes da licitação, bem como
vinculado.

ÉNIê

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 07 de junho de 2021

GU INACIO DE SOUZA FILHO
Secretário Municipal de Obras e Transportes

A vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, APROVO o presente Projeto
Básico.

MARCOS AL GO VES SORDINE

CONFERE
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DITAL DO PREGÃO PNCS

REGISTRO DE PRE COS No:2312021

EtI/PRESA:

ENDEREÇO CON/IPLETO

CNPJ/IUF DA EI/PRESA:

TELEFONE: (_)

E-tr/AlL:

FAX

\,

Recebi do [Município de São Felix de [/inas, cópia do Edital do Pregão para Registro de

Preços No:2312021, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação

serão recebidos pela Pregoeira às 09h00 do dia O1lO7l2O21, na sala da Comissão

Permanente de Licitações, situado à Rua Frei lnocêncio, no 236 - centro - São Felix de

[tlinas - tUG.

Prefeitura Municipal de São Félix de lríinas - MG, _ de de 2021

NOME DA EMPRESA

CNPJ

Nome Legível
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