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PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 48/202í
( Processo Ad mi n istrativo de Licitaç âo n" 53 12021 )

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MunicÍpio de São Felix de Minas, por meio
do Setor de Licitações, sediado na Rua Frei lnocêncio, n' 236, centro, São Felix de Minas/MG, CNPJ:
01.613.121t0001-71 , realizarâ licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÂO, na forma
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por ifem, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de
julho de 2002,do Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto no7.746, de 05 de junho de
2012, do Decreto no 7892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal no. 40 de 30 de dezembro de 2019,
que regulamenta a modalidade de licitação Pregão Eletrônico no âmbito municipal, Decreto Municipal no 14,
de 18 de agosto de 2008, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, da lnstrução Normativa
SEGES/MP no 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n' '123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
Municipal N'02'1, 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"
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital.

Data da sessão: 0811212021

Horário: 09h00
Local: Portal de Compras do Governo Federal- www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DOOBJETO

í.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de
combustÍveis, lubrificantes e derivados de petróleo visando a manutenção de toda a frota do Município de
Sáo Felix de Minas, conforme condiçôes, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4 Para o fornecimento de etanol, gasolina, óleo diesel 510, o licitante deverá possuir sede que náo
ultrapasse um percurso de 25 (vinte e cinco) km da sede do Município de Sáo Felix de Minas.

2. DO REGTSTRO DE PREçOS

2.í. As regras referentes aos órgãos gerenciadore participantes, bem como a eventuais adesões são as
que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO GREDENCIAMENTO

3.í O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatoria Pregão, em sua forma eletrôníca.

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasqovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela lnfraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaçÕes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
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ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do orgão

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda

que por terceiros.

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-

los atualizados junto aos orgâos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.í A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassiÍicação no momento da

habilitação

4. DA PARTTCTPAçÃO NO PREGÃO.

4.1 Poderáo participar deste Pregâo interessados, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitaçáo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9o da lN SEGES/MP no 3, de 2018.

4.í.í. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Para os itens 05 ao 10í, a participaçâo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,

nos termos do art. 48, I e lll da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.2. Será concedido tratamento Íavorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no 1í.488, de 2007 e para o microempreendedor
individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar no 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.í. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislaçáo
vigente;

4.3.2. que náo atendam às condiçÕes deste Edital e seu(s) anexo(s);

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

4.3.4. que se enquadrem nas vedaçÕes previstas no artigo 90 da Lei no 8.666, de 1993;

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

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.í. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'da Lei Complementar no 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação deÍinidos no Edital e que a proposta apresentada está
em conformidade com as exigências editalÍcias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

4.4.5. que náo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 't6 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', XXXlll, da
Constituição;

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instruçáo Normativa SLTI/MP no

2, de í6 de setembro de 2009
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4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho u

observando o disposto nos incisos lll e lV do art. 1o e no inciso lll do art. 5o da Constituição Federal;

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho

de 1991.

4.5. A declaraçáo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sançÕes

previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.í. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por

meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.43, § 1o da LC no

123, de 2006.

5.5. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público apos o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.í. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:

6.í.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informaçÕes similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo e prazo de validade ou de garantia;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6'3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.
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6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteraçâo, sob alegação de

erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a sessenta (60) dias, a contar da data de sua

apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode

ensejar a fiscalização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
ptazo paru a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso

lX, da Constituição; ou condenaçâo dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na

execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSTFTCAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vÍcios insanáveis ou não
apresentem as especificaçôes técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.2.3.4 não desclassificação da proposta náo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrÔnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relaçáo aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está definido no item 1.1 do Termo
de Referência.

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregáo eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçÕes.

7.í04 etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
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7.11A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois mt

ocorrerá sucessivamente sempre gue houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no

caso de lances intermediários.

7.í2 Não havendo novos lances na Íorma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

automaticamente.

7.í3 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,

assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol

da consecução do melhor preço.

7.í4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que Íor recebido e

registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.í6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregáo, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.í7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

7.í9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação ao item não exclusivo para participaçâo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44e45 da LC no 123, de2006.

7.21. Nessas condiçÕes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para
o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oÍerta.

7.25. SÓ poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3o, § 20, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.26.1. no pais;

7.26,2. por empresas brasileiras;
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7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas

na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrÔnico dentre as

propostas ou os lances empatados.

7.28. Encenada a etapa de envio de lances da sessáo pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida

melhor proposta, vedada a negociação em condiçôes diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

7.28.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7.29. Apos a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.í. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art.70 e no § 9o do
art. 26 do Decreto n.o 10.02412019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, caso apresente preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão no 145512018 -TCU - Plenário) ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta queapresente preços global ou unitários simbólicos, irrisorios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realizaçáo de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessâo pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mÍnimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponÍvel no sistema, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.5.í. É facultado ao pregoeiro prorrogar o pruzo estabelecido, a partir de solicitaçáo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o ptazo.

8.5'2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informaçÕes pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
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8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificaçÕes demandadas, sobretudo quanto

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o

exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da

proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento

paru a avaliaçâo das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais

licitantes.

8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta

do licitante será recusada.

8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não fo(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.

8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como prototipos, podendo
ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a
ressarcimento.

8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas
pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem
direito a ressarcimento.

8.5.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condiçÕes indispensáveis à
realizaçáo de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em lÍngua portuguesa, necessários ao
seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no"chat' a nova data e horário
para a sua continuidade.

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtençáo de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9. Encerrada a análise quanto à aceitaçâo da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.í. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitaçáo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas lnidÔneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
U n ião (www. porta ldatransparencia. gov. br/ceis) ;
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c) Cadastro Nacional de CondenaçÕes Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, man

Conselho Nacionalde Justiça (www.cni.jus.br/improbidade adm/consultar' requerido.php).

d) Lista de lnidôneos e o Cadastro lntegrado de CondenaçÕes por llícitos Administrativos - CADICON,

mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.í.í. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alÍneasuc' e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa JurÍdica do TCU

( https ://certidoesapf . a pps. tcu. gov. br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio

majoritário, por força do artigo 12 daLei n'8.429, de 1992, que prevê, dentre as sançÕes impostas ao

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,

inclusive por intermédio de pessoa jurÍdica da qual seja socio majoritário.

g.1.2.1.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências lmpeditivas
lndiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório
de Ocorrências lmpeditivas lndiretas.

9.1.2.2.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.í.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.

9.í.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participaçâo, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relaçâo à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificaçâo econômica financeira e habilitação tecnica, conforme o disposto na lnstrução
Normativa SEGES/MP no 03, de 2018.

9.2.í. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na lnstrução Normativa SEGES/MP no 03, de 2018
mediante utilização do sistema, deverá atender às condiçÕes exigidas no cadastramento no SICAF ate o
terceiro dia útilanterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos
sítios eletrÔnicos oficiais emissores de certidôes feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(Ões)válida(s), conforme art. 43, §3o, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CpF diÍerentes, salvo aqueles
legal mente permitidos.
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9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
a

9.6.í. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor lndividual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
no sítio www. portaldoempreendedor. gov. br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. inscriçáo no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei no 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacionalde Pessoas JurÍdicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no
1.751, de 0211012014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de serviço (FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no s.452, de 1o de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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9.9.6. prova de regularidade com aFazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à

em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade

em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e municipais relacionados ao objeto

licitatorio, deverá comprovar tal condiçáo mediante declaração da Fazenda Estadual e/ou da Fazenda

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno

porte deverá apresentar toda a documentaçáo exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação;

9.9.í0. Certificado de Revendedor emitido pela ANP - Agência Nacional do Petroleo, Gás Natural e
Biocombustíveis em situação regular e vigente;

9.9.í0.í O documento exigido no subitem acima só será exigido para os licitantes que concorrerão aos itens
álcool, gasolina, oleo dieselcomum e oleo dieselSl0.

9.í0. Qualificação Econômico-Financeira.

9.í0.í. balanço patrimonial e demonstraçÕes contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituiçáo por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentaçáo da proposta;

9.í0.1.í. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício financeiro. (Art. 3" do Decreto no 8.538, de 2015);

9.10.1.2. no caso de empresa constituída no exercício socialvigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstraçÕes contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.1.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.í0.í.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112da Lei no 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo orgão fiscalizador;

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na LeiComplementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a)da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial
e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista náo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação

9.13. Caso seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscale trabalhista,
a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar
a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.14. A não-regularizaçáo fiscale trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretaráa inabilitação
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
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empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na docu

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularizaçâo.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá

a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.í6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitaçâo, seja por nâo apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.í7. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item

em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,

além da aplicação das sançÕes cabíveis.

9.17.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre
o(s) item(ns)de meno(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.

9.í8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

í0. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

í0.í. Apropostafinaldolicitantedeclaradovencedordeveráserencaminhadanoprazode02(duas)horas,
a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, vinculam a Contratada.

í0.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. So da Lei no g.666/g3).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preÇos unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.

í0.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificaçâo.
í0.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que nâo corresponda às especificações alicontidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

íí.í. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido o pruzo de no mínimo trinta minutos,
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para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,

qual(is) decisáo(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo prÓprio do sistema.

,11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condiçôes

de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

11.2.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pruzo de três dias para

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrÔnico, em outros três dias, que começarão

a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos

indispensáveis à defesa de seus interesses.

1í.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

1í.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante

neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBUCA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

'12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realizaçáo da

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessáo pública, situação em que serão

repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado

vencedor não assinar a ata de registro de preços/contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1o da LC no 12312006. Nessas

hipoteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de

lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do

procedi mento I icitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

í3.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular decisão dos recursos
apresentados.

13.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação
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14. DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

{4.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir

da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se
nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e
devolvida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o
seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos
os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

í5.1. Apos a homologaçâo da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sançôes previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu
recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

í5.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:

í5.3.í. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposiçÕes da Lei no 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 17 e TB da
Lei no 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

í5.3.4. O prazo de vigência da contratação é de até 31 de dezembro do exercício financeiro, podendo sua
vigência ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam
integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição de restos a pagar, conforme
Orientação Normativa AGU n'39, de 1A112t2011.
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15.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do orgão ou entidade, p de
com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
lnstrução Normativa no 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6o, lll, da Lei no 1 0.522, de í 9 de julho
de2002, consulta prévia ao CADIN.

'15.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não
estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.4.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de ate 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.

15.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições
de habilitaçáo consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato
ou da ata de registro de preços.

í5.6. Na hipotese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administraçáo, sem prejuízo da
aplicaçâo das sançÕes das demais cominaçôes legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificaçáo, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a
ata de registro de preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

í6.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo
de Referência, anexo a este Edital.

í7.DO RECEBTMENTO DO OBJETO E DA FISCAL|ZAçÃO

í7.í. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

18.DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE E DA GONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

í9.DO PAGAMENTO

í9.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20.DAS SANçÕES ADMINTSTRATTVAS.

20.1. Comete infraçâo administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de2OO2, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. náo assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. apresentar documentação falsa;

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. ensejar o retardamento da execuçáo do objeto;

20.í.6. não mantivera proposta;

20.1.7. cometer fraude fiscal;

20.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
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20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de

para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido inju

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitaçáo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois anos;

20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçáo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos preju ízos causados;

20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sançÕes.

20.7. A apuração e o julgamento das infrações administrativas seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.

20.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei no 8.666, de 1993.

20.9. A autoridade competente, na aplicação das sançôes, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.

20.í0.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.'l1.As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estáo previstas no Termo de Referência.

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

2í.í. Apos o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.

21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.

2í.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes seráo classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a
fase competitiva.

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n" 7.8g21213.

22. DA IMPUGNAÇÃO NO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECTMENTO

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada porforma eletrônica, pelo e-mail licitasfm2o17@gmail.com, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Frei lnocêncio, n'236 - Centro - SaJÉetix de Minas
- MG, Setor de Licitações.
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22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
decidir sobre a impugnação no prazo de ate dois dias úteis contados da data de recebi

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data paru a realização do

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverâo ser enviados ao
Pregoeiro, atê 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsÍdios formais aos responsáveis pela elaboração do edital
e dos anexos.

22.7. As impugnaçÕes e pedidos de esclarecimentos náo suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação e medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serâo divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

23. DAS DTSPOSIçOES GERATS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferída para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que náo haja comunicação em contrário, pelo
Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília - DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurÍdica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eÍicácia para fins de
habilitação e classificaçâo.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que nâo comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o aÍastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

23.10.Em caso de divergência entre disposiçÕes deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico site:
h[p://www.saofelixdeminas.mq.qov.br/licitacoes/ , e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço
licitacao@saofelixdeminas.mg.oov.br. nos dias úteis, no horário das 0Bh0O às í1h00 e das 12h30min ás
í6h00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

23.12.lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.12.1. ANEXO l- Planitha de estimativa de preço
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23.12.2. ANEXO ll - Termo de Referência;

23.12.3. ANEXO lll - Minuta de Ata de Registro de Preços.

23.12.4. ANEXO lV - Minuta de Termo de Contrato

São Félix de Minas - MG, 25 de novembro de

Leonardo
da CPL
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ANEXO I

Planilha de estimativa de preço

PARTTctPAçÃo auem
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PARTICtPAÇÃO AMPLA

95.975,00 0,201 461 506 Gasolina comum L 63.750 7,78

0,202 47627 Alcoolcomum L 45.000 6,11 75.100,00

3 477915 Óleo diesel 510 L 75.000 5,01 450.750,00 0,20

ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (art.48, inciso lda LeiComplementar no 12312006 e posteriores

alterações)

4 481125 Óleo lubrificante p/ motor a gasolina
mineral20w40 L 450 28,33 12.750,00 0,20

5 481125 Óleo lubrificante p/ motor a gasolina
mineral20w50 L 450 28,00 12.600,00 0,20

6 481125 Ôleo lubrificante para moto 4t mineral
20w50

L 450 32,67 14.700,00 0,20

7 481125
Ôleo lubrificante para motor a gasolina
sin. 10W40 L 450 36,67 í6.500,00 0,20

I 481 125 Óleo lubrificante para motor a gasoliÀã
min. 15W40 L 36,67 í6.500,00 0,20

o 481125 Óleo lubrificante p/ motor a gasolina sem-
sin. 15W40. L 450 36,00 16.200,00 0,20

10 481124 Óleo lubrificante para motor a gasolina
sint.5W30 L 450 37,67 16.950,00 0,20

11 481124 Óleo lubrificante para motor a gasolina
sintetico 5W40 L 450 37,67 16.950,00 0,20

12 481124 Ôleo lubrificante para moto 4t semi
sintetico í 0W30 L 450 37,00 í6.650,00 0,20

13 477466 Óleo lubrificante para motor 2t 500m1 UNID 450 35,33 í5.900,00 0,20

481125
Ôleo lubrificante do tipo ep para
transmissÕes automotivas, classificação
API GL-5, SAE 90

BD 30 483,33 14.500,00 0,20

í5 473133
Óleo lubrificante do tipo ep para
transmissÕes automotivas, classificação
API GL-s E MIL-L-2105D SAE

BD 337 365,00 í23.005,00 0,20

ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (art.48, inciso lda LeiComplementar no 12312OOG e posteriores

alterações)

16 478879
BALDE OLEO HIDRAULICO 68 operem
em condições severas de pressão e

mperatura. Disponível no grau 68te
BD 45 36í,67 16.275,00 0,20

17 263657 Óleo de freio 500m1 , fluido de freio dot4 UNID 125 27,00 3.375,00 0,20
'18 273222 de freio 500m1, fluido de freio dot 3 UNID 23,67 2.958,33 0,20
19 277505 UNID 20 13,50 270,00 0,20
20 44'1569 Silicone em el4 UNID í9,67 786,67 0,20
21 367898 de bateria í lts UNID 20 í 0,33 206,67 0,20

22 479079 PGRAXA ARA RO LAMENTO taxag para
rolamento 20 BD 75 571,67 42.875,00 0,20

23 479064
kgpara lubrificação, rolamento í

GRAXA PARA LUBRT FtCAÇÃOgraxa
UNID 35 í 87,33 6.556,67 0,20
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GRAXA PARA CHASSlSgraxa para
lubrificacão, chassis 20kq

BD 75 400,00

17,67 530,00 0,2025 456240 Desengrimpante 300m1 UNID 30

56,33 845,00 0,2026 457374 Filtro de ar primário arl4152 UNID 15

0,2027 335239 Filtro de ar primário ap2032 UNID 15 70,33 1.055,00

í.í00,00 0,2028 457376 Filtro de ar primário arsí029 UNID 15 73,33

UNID 15 115,67 í.735,00 0,2029 450172 Filtro de ar primário ars3003
30 457373 Filtro de ar primário ars6940 UNID 15 140,00 2.100,00 0,20

31 457375 Filtro de ar primário ars8234 UNID 15 í48,00 2.220,00 0,20

32 457373 Filtro de ar primário ars9837 UNID 15 239,67 3.595,00 0,20

0,2033 457375 Filtro de ar primário ars9840 UNID 15 244,67 3.670,00

34 457373 Filtro de ar primário ars9839 UNID 15 217,67 3.265,00 0,20

35 463517 Filtro de ar primário ars9838 UNID í5 í 6í,00 2.415,00 0,20

36 457379 Filtro de ar secundário as805 UNID 15 133,00 í.995,00 0,20

37 457379 Filtro de ar secundário as820 1.995,00 0,20UNID 15 í 33,00

457379 Filtro de ar secundário as830 UNID 15 133,00 1.995,00 0,20
457379 Filtro de ar secundário asr203 UNID í5 134,33 2.015,00 0,20

40 457379 Filtro de ar secundário asr837 UNID 15 148,00 2.220,00 0,20

41 457379 Filtro de ar secundário asr838 UNID 15 148,00 2.220,00 0,20

42 457379 Filtro de ar secundário asr839 UNID 15 158,00 2.370,00 0,20

43 457379 Filtro de ar secundário asr940 UNID 15 í 58,00 2.370,00 0,20

44 224520 Filtro de combustível pec3022 UNID 15 í 36,33 2.045,00 0,20

45 460322 Filtro separador psd530/1 UNID 15 1í8,33 1.775,00 0,20
46 460322 Filtro separador psd960/1 UNID 15 153,33 2.300,00 0,20

47 479275 Filtro lubrificante p|364 UNID 15 63,33 950,00 0,20
48 479277 Filtro lubrificante psl282 UNID í5 68,00 1.020,00 0,20

COTA RESERVA 25% DOS TTENS 1,2,3 e 15 EXGLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (art.48, inc. ltlda LC 123t2OO6l

49 461 506 Gasolina comum L 21.250 36í,67 16.275,00 0,20
50 47627 Alcoolcomum L 15.000 27,00 3.375,00 0,20
51 477915 Óleo dieselsl0 L 25.000 23,67 2.958,33 0,20

481744
Óleo lubrificante do tipo ep para
transmissões automotivas, classificação
API GL-s E MIL-L-2íOsD SAE

BD 113 538,33 60.831,67 0,20
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO

DO OBJETO

23.í3.Aquisição de aquisição de aquisição de combustíveis, lubrificantes e derivados de petróleo visando a

manutenção de toda'a frota do Munióípio de São Fêlix de Minas, conforme condiçÕes, quantidades e

exigências estabelecidas neste instrumento:

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/OOO1-71
www. saofelix. mg. gov. br
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PARTTCTPAçÃO AUpU
L 63.7501 461 506 Gasolina
L 45.000Álcool comum2 47627
L 75.000õleo dieselSl03 477915

ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OU EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

(art. 48, inciso I da Lei Complementar n" 12312006 e posteriores alterações)

450LÓleo lubrificante p/ motor a gasolina mineral 20w404 481125
L 450@lrlalllle1qLzqw§q5 481125
L 450Óleo lubriÍlcante para moto 4t mineral 20w506 481125
L 450Óleo lubrificante para motor a gasolina sin. 10W407 481125
L 4508 481125 Óleo lubrificante para motor a gasolina min. 15W40

450LI 481125 Oleo lubrificante p/ motor a gasolina semi sin. 15W40

L 45010 481124 Óleo lubrificante para motor a gasolina sint. 5W30
L 45011 481124 Óleo lubriÍicante para motor a gasolina sintetico 5W40

45012 481124 Óleo lubriÍicante para moto 4t semi sintetico 10W30 L

13 477466 Óleo lubrificante para motor 2t 500m1 UNID 450

BD 3014 481125 Óleo lubrificante do tipo ep para transmissões automotivas,
classiÍicaÇão API GL-s, SAE 90.

PARTTCTPAçÃO An,lpla

15
Óleo lubrificante do tipo ep para transmissões automotivas,
classificacão API GL-s E MIL-L-2105D SAE

BD 337473133

ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OU EMPREENDEDOR INDIV!DUAL

(art. 48, inciso I da Lei Complemenhr no 12312005 e posteriores alterações)

16 478879
BALDE OLEO HIDRAULICO 68 operem em condições severas de
pressão e temperatura. Disponível no qrau 68

BD 45

17 263657 Óleo de freio 500m1, fluido de freio dot4 UNID 125
18 273222 Óleo de freio 500m1, fluido de freio dot 3 UNID 125
19 277505 Estopa azul 12 5ko UNID 20

20 441569 Silicone em gel 4709 UNID 40
21 367898 SoluÇão de bateria l lts UNID 20

22 479079 GRAXA PARA ROLAMENTO gtaxapara lubriÍicação, rolamento
20ks BD 75

23 479064 GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃOgraxa para lubrificação, rolamento
lks UNID 35

24 233181 GRAXA PARA CHASSlSgraxa para lubrificação, chassis 20kg BD 75

456240 Desengrimpante 300m| UNID 30

26 457374 Filtro de ar primário arl4152 UNID 15

27 335239 Fiftro de ar primário ap2032 UNID 15

28 457376 Filtro de ar primário ars'1029 UNID 15

29 450172 Filtro de ar primário ars3003 UNID 15

ffi#ffiH
ffiffiHffi§ffiffiffi
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1.2 . Para fins de cotação de preços, devem.prevalecer as específicaçÕes constantes na tabela acima,
sendo as especÍficaçôes constantes nos produtos com Gódigo do COMPRASNET serem complementares.

í.3 O prazo de vigência da contratação e de 12 meses, a contar da data da ata de registro de preços.

2 JUST|FICATIVA E OBJETTVO DA CONTRATAçÃO

2.1 A aquisição de combustíveis em geral pela Administração Municipal visa atender as seguintes
necessidades:
o Manutenção da máquina pública através do seu sistema de transporte oficial;

' Quando houver existência de contratos de locação de máquinas e equipamentos pelo sistema de hora/
máquina trabalhada.

A aquisição dos produtos justifica-se em razão da necessidade em atender os serviços essenciais e
imprescindíveis de recuperação de vias urbanas em áreas de difícil acesso, operação tipô "tapa buracos,,,
intensificada no período de inverno, desobstruçáo de bueiros e drenagem de águãs pluviais, limpeza de
canais e atendimento de emergências nas áreas urbanas e rural na sãde, além-da ciiculação da frota de
veículos da administração municipal (saúde, educação, assistência social, obras, meio ambiánte e gabinete
do Prefeito).

Tais serviços, exceto a circulação da frota, são realizados por máquinas e equipamentos locados sob o
sistema de horas/máquina, Íornecendo o município o combustível às empiesas contratadas, modelo
operacional este que se mostra economicamente mais viável em razáo de constituir o combustível principal
custo na locação de máquinas e equipamentos e o Município adquirir este insumo com preço vantajoso,'de
modo a praticar assim preço de locação reduzido em relação ao mercado local.

Trata-se de contratação de suma importância, haja vista que o Município possui uma frota diversificada de
veículos e máquinas sendo necessário para suas atividades a aquisiçáo dos produtos especificados.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro -Tel.: (33) 32469066 - cEp:3s.275-000 - cNpJ: 01.613.121/ooo1_71
www. saofelix. m g. gov. br f,

IIIÀDá§ >íF^30 457373 Filtro de ar primário ars6940

UNID '1â ry,:"31 457375 Filtro de ar primário ars8234

UNID 1532 457373 Filtro de ar primário ars9837

33 457375 Filtro de ar primário ars9840 UNID 15

34 457373 Filtro de ar primário ars9839 UNID 15

35 463517 Filtro de ar primário ars9838 UNID 15

36 457379 Filtro de ar secundário as805 UNID 15

37 UNID 15457379 Filtro de ar secundário as820

UNID 1538 457379 Filtro de ar secundário as830
39 457379 Filtro de ar secundário asr203 UNID 15

40 457379 Filtro de ar secundário asr837 UNID 15

41 457379 Filtro de ar secundário asr838 UNID 15

42 457379 Filtro de ar secundário asr839 UNID 15

43 457379 Filtro de ar secundário asr940 UNID 15

44 224520 Filtro de combustÍvel pec3022 UNID 15

45 460322 Filtro separador psd530/1 UNID 15

46 460322 Filtro separador psd960/1 15

47 479275 Filtro lubriÍicante p1364 UNID 15
48 479277 Filtro lubrificante psl282 UNID 15

COTA RESERVA 25% DOS ITENS 1,2,3 e í5 EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (aÉ.48, inc. lllda LC í2312006)

461506 Gasolina comum L 21.250

50 47627 Alcool comum L 15.000
51 477915 Óleo dieselsl0 L 25.000

52 481744 Óleo lubrificante do tipo ep para traÀimissOes autornotivas.
classificação API GL-S E MIL-L-2105D SAE

BD 113

FL. Qq
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em distância superior à acima definida gerará um grande deslocamento desnecessário dos veículos, bem
como perda de tempo e combustível, o que acaba por encarecer o custo final da contratação.

2 CLASSTFTCAÇÃO DOS BENS COMUNS

2.1 A natureza dos objetos a serem contratados é comum nos termos o parágrafo único do art. 1o da Lei
10.520t2002.

3 ENTREGA E CR|TÉRrOS DE ACETTAÇÃO DO OBJETO.

3.1 Para fornecimento do etanol, gasolina, oleo diesel Sí0, as quantidades adquiridas proceder-se-á da
seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências do Município de São Félix de Minas:

a) O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível do fornecedor beneficiário, no
endereço indicado na proposta, admitida uma distância de ate 25 (vinte e cinco) km da sede do Município.

b) O Município encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento, dentro do horário de
funcionamento do mesmo, que não poderá ser inferior ao intervalo de horário das 7 (sete) às 21 (vinte e
uma) horas.

c) O fornecedor beneficiário concederá o produto mediante a apresentação da "Autorização para
Abastecimento", conforme modelo previamente apresentado pelo Município, devidamente datada e
assinada pelo Chefe de Transportes.

d) O fornecedor beneficiário deverá especificar os quantitativos em litros do combustível fornecido, no
preenchimento da requisição do Serviço de Transportes, bem como entregar o devido comprovante.

e) Esta deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao abastecimento e assinadas
por funcionário do posto que executou o fornecimento.

0 Os combustíveis serâo recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto
solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua
composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua
composição.

g) O combustível recusado deverá ser substituÍdo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas
a partir do recebimento pela Contratada da formalização da recusa pelo Município, arcando o fornecedor
beneficiário com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

h) Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, o fornecedor beneficiário
deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condiçõês acordadas, no prazo máximo de
_24 

(vinte e quatro) horas, após o recebimento da Íormalização de descôntinuidade dos serviços emitida pelo
Município, sob pena de sofrer as sanções previstas.
3-2Para fornecimento dos demais produtos (lubrificantes, filtros, aditivos e etc), o fornecedor beneficiário
concederá os produtos mediante a apresentação da "Autorização de Compra", conforme modelo
previamente apresentado pelo Município, devidamente datada e assinada pelo Chefe de Transportes, com
a especificação dos produtos e dos quantitativos e terá o prazo máximo de 48h00 (quarenta e oito) horas
para que se proceda à entrega dos mesmos.

a) A entrega desses produtos licitados se dará na sede do Município, por conta da empresa vencedora
desta Licitação, diretamente nos locais indicados pelo setor de compras.
b) Além da entrega no local designado pelo Município, deverá(ao) a(s) licitante(s) vencedora(s) tambem
descarregar e armazenar os produtos, nos locais indicados peio §etôi oe compias, comprometendo-se
ainda, integralmente com eventuais danos causados aos mesmos no transporte e descarga.

A fixação da área do estabelecimento comercial a uma distância máxima de 35 km da
neste caso, e indispensável, evitando prejuízos econômicos, visto que a localização em

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro -Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.121/OOO1-71
www. saofe I ix. m g. gov. br

c) Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 0S (cinco) dias, pelo
acompanhamento e fiscalização da ata/contrato, para efeito de posteiior verificação de
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
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d) Os produtos poderáo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo (dez) dias,
a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuÍzo da aplicaçáo das penalidades.

e) Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisorio, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circu nstanciado.

0 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do ptazo.
g) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execuçâo do contrato.

4 OBRTGAÇÔES DA CONTRATANTE

4.1 São obrigações da Contratante:
4.1 .1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
4.1.2 verificar minuciosamente, no prazo frxado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente
com as especificaçôes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
4.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
4.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçÕes da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
4.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

6 OBRTGAçOES DA CONTRATADA

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
6.1 .I efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarâo as
indicaçÕes referentes a marca;
6.1 .2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 1T
a 27 , do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de í g90);
6.1 .3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;
6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.'t.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
lodas as condições de habilitação e qualificaçáo exigidas na licitação;
6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7 DASUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto ticitatório.

8 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.í É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitaçáo exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições da ata de registro de preços/con-trato; não hajâ prejuÍzo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa oa Àoministráçaó a continuidade do contrato.

9 DO CONTROLE E FTSCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
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9.í Nos termos do art. 67 Lei no 8.666, de 1993, será designado representante para
a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorrências relacionadas
determinando o que Íor necessário à regularizaçâo de falhas ou defeitos observados.
9.2A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçoes técnicas ou vÍcios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993.
9.3O representante da Administração anotará em registro proprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularizaçào das falhas ou deÍeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabÍveis.

íO DO PAGAMENTO

í0.í O pagamento será realizado no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.
10.1 .l Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso
ll do art. 24 daLei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco)dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5o, § 3o, da Leino 8.666, de 1993.
10.1.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o orgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.
10.2 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
no 8.666, de 1993.
10.2.'t Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da lnstruçáo Normativa no 3, de 26 de abril de 2018.
10.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o pruzo para pagamento iniciar-se-á apos
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
í0.5 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condiçÕes de habilitação exigidas no edital.
10.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
ptazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
10.7 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporáría de participação em licitação, no âmbito
do orgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrênciâs impeditivas
indiretas.
10.8 Náo havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos Órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus creditos.
10.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão iealizados normalmente, ate que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
10.11.1. Será rescindido a ata de registro de preços/contralo em execução com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público d'e alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer calo, péla máxima autoridade da contratante.
19.11 9yrldo do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na tegistação apticávet.
10-11.1A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos oá leicomplementar no 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
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regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei

í0.í2 Nos casos de eventuais atrasos de pagame nto, desde que a Contratada não tenha concorrido, de

alguma forma, para tanto, fica
Contratante, entre a data do ven
aplicação da seguinte fórmula:
EM=lxNxVP,sendo:

convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela

cimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga"
I = índice de compensação Íinanceira = 0,00016438, assim apurado:

I = (rX) ! -{3í i=-1?'"?i3Í*',t",0" taxa anuar= 6%

365
11 DO REAJUSTE

11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.

10.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilÍbrio econÔmico-
financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

í0.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar formalmente
ao Município de São Felix de Minas, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a
procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à Assessoria Jurídica do município para o
devido parecer.

11.2 O reajuste será realizado por apostilamento.

12 DAS SANçÔeS IOMTUTSTRATTVAS

12.1 Comete infraçáo administrativa nos termos da Lei no 10.520, de 2002, a Contratada que:
12.1.1inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçÕes assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3Íalhar ou fraudar na execuçáo do contrato;
12.1. comportar-se de modo inidôneo;
1 2. I . Scometer fraude fiscal;
12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
12.2.1Adverlência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuÍzos significativos
paru a Contratante;
12.2.2multa moratoria de 1o/, (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, ate o limite de 30 (trinta) dias;
12.2.3mulla compensatoria de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
totaldo objeto;
12.2.4em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcionalà obrigação inadimplida;
12.2.5suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois anos;
12.2.5.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipoteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.
12.2.6 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
12.3 As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
12.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei no 8.666, de í993, as empresas ou
profissionais que:

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121iOOO1-71
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12.4.1tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
quaisquer tributos;
12.4.2tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.4.3demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditorio e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei

no 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei no 9.784, de 1999.
12.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,

ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos
na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
í2.6.1Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

12.8 A autoridade competente, na aplicaçáo das sanções, levará em consideraçáo a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio

da proporcionalidade.
12.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre
a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
12.10 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nos termos da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade ad ministrativa.
12.11 O processamento do PAR náo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
12.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13 ESTTMATTVA DE PREÇOS E pREÇOS REFERENCTATS.

12.1 O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento
do envio de lances.

São Felix de Minas-MG,22 de novembro de 2021

DEVANIR RODRIGUES DOS REIS
Chefe de Gabinete

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/OOO1-71
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ANEXO lll

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS

ATA DE REGISTRO DE PREçOS N.o.........

O MunicÍpio de São Felix de Minas, sediado na Rua Frei lnocêncio, n'236, centro, São Félix de Minas/MG,

inscrito no CNPJ: 01.613.12110001-71, neste ato representado pelo Prefeito Sr. MARCOS ALEXANDRE
GONÇALVES SORDINE, brasileiro, casado, portador do CPF n'115.661.376-08, Cl MG-16.307.823
SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Orquídea, no 17, Planalto, nesta cidade, considerando o julgamento

da licitaçáo na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS no 4712021,

publicada no ...... de .....1.....t20....., processo administrativo de licitação n.o 5312021, RESOLVE registrar os
preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na

quantidade cotada, atendendo as condiçÕes previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas

constantes na Leino 8.666, de21 dejunho de 1993 e suas alteraçÕes, no Decreto n.o7.892, de 23 de janeiro

de2013, Decreto Municipal no.40 de 30 de dezembro de 2019, que regulamenta a modalidade de licitação

Pregão Eletrônico no âmbito municipal, Decreto Municipal no 14, de 18 de agosto de 2008, que regulamenta

o Sistema de Registro de Preços e em conformidade com aS disposiçÕes a seguir:

1. DOOBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gasolina comum
visando a manutenção da frota do Município de São Félix de Minas, especificado(s) no(s) item(ns).......... do

Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão no 4712021, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAçOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

TOTAL GERAL R$

3. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 . A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade

da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do orgão

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condiçÕes e

as regras estabelecidas na Lei no 8.666, de 1993 e no Decreto Federal no 7 .892 de 2013 e Decreto Municipal

no 14, de 18 de agosto de 2008.

3.1.1 . A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesÕes feitas por

orgãos ou entidades, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade
para a administração pública municipal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido
em ato do Senhor Prefeito.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçÕes nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique

as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por orgão ou

entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e orgão participante

o

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71
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3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do

item registrado na ata de registro de preços para o orgão gerenciador e orgão partici

do número de orgâos não participantes que eventualmente aderirem.

pante, inde dente

3.4.1.Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas

enquadradas no artigo 34 da Lei n' 1 1 .488, de 2007 , o orgão gerenciador somente autorizarâ a adesão caso

o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para

o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acordão TCU no 295712011 - P)

3.5. Ao orgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o

contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em

relação as suas proprias contrataçÕes, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o orgão não participante deverá efetivar a contratação

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.6.1 . Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para

efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo orgâo não

participante.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo

ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.í. A Administraçâo realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos náo superiores a 180

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados

no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as

negociações junto ao(s) fornecedo(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,

a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negocia(em) a redução dos preços aos valores

praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder

cumprir o compromisso, o orgão gerenciador poderá:

5.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o orgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7 .2. náo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,

sem j ustificativa aceitável ;

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP:,35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/OOO1-71
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5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipotese deste se tornar superior

mercado; ou

\-,

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1,6.7.2e6.7.4 será formalizado

por despacho do órgâo gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razâo de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas

no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão

para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos

termos do art. 49, §1o do Decreto no 10.024119.

6.2. É da competência do orgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento

do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 50, inciso X, do Decreto n'7.89212013), exceto nas hipÓteses

em que o descumprimento disser respeito às contratações dos orgãos participantes, caso no qual caberá

ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6o, Parágrafo único, do Decreto no

7.892t2013).

6.3. O orgão participante deverá comunicar ao orgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no

art.20 do Decreto no 7.892t2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento

do registro do fornecedor.

7. CONDIçOeS OeRltS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigaçÕes da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1o do art. 65 da Lei no 8.666/93, nos termos do art. 12, §1o do Decreto no 7892113.

7.3. A ata de realizaçâo da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar

os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de

Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4" do Decreto n.7.892, de 2014.

Parafirmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igualteor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

São Félix de Minas - MG, _ de de 2021.

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
Representante legal do orgão gerenciador

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/OOO1-71
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MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
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TERMo DE coNTRATo DE coMpRA No......../...., euE FAZEM ENTRE sto MuNtcipp oe sÃo rÉllx
DE MINAS E A EMPRESA .............

O Município de São Félix de Minas, sediado na Rua Frei lnocêncio, n" 236, centro, São Félix de Minas/MG,
inscrito no CNPJ: 01.613.121t0001-71, neste ato representado pelo Prefeito Sr. MARCOS ALEXANDRE
GONçALVES SORDINE, brasileiro, casado, portador do CPF n'115.661.376-08, Cl MG-16.307.823
SSP/MG, residente e domiciliado na Rua OrquÍdea, no 17, Planalto, nesta cidade doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) ........ ... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o no sediado(a) na

em ............. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
peto(a) Sr.(a) ........ portado(a) da Carteira de ldentidade no expedida pela (o)

e CPF no ............... tendo em vista o que consta no Processo Administrativo de Licitação
no 2212021e em observância às disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei no 10.520, de

17 de julho de2OO2 e na Lei no 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, do Decreto no 7.892, de

23 de janelro de 2013, Decreto Municipal no 14, de 18 de agosto de 2008, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente do Pregão no 2112021, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMETRA . OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato e a aquisição de gasolina visando a manutençáo da frota do
Município de Sâo Felix de Minas, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta

vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM QUANT DEScRTÇÃo vALoR uxtrÁno. VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

1.4.O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com inÍcio na

data de e encerramento em , prorrogável na forma do art. 57, §1o, da

Lei no 8.666, de 1993, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até

31 de dezembro, para fins de inscrição em restos apagat, conforme Orientaçáo Normativa AGU n'39, de

13t12t2011.

cLÁusuLA TERCETRA - PREÇO

1.5. O valor do presente Termo de Contrato e de R$ ( ).

1.6. No valor acima estão incluÍdas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

1.7. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de _, na classificação abaixo:

Gestâo/Unidade:

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro -Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ:01.613.12110001-71
saofelix.mg.gov.br
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Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

1.8. O prczo paru pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

1.9. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a

este Contrato.

cLÁusuLA sÉrrtm - GARANTIA DE ExEcuÇÃo

1.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de

Referência.

CLÁUSULA OITAVA. ENTREGA E RECEBTMENTO DO OBJETO

1.2. As condiçÕes de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo

ao Edital.

CLAÚSULA NONA - FTSCALTZAçÃO

1.3. A fiscalizaçáo da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA - oBRtcAÇÕes oa CoNTRATANTE E DA GoNTRATADA

1.4. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA sáo aquelas previstas no Termo de Referência,

anexo do Edital.

clÁusuLA DÉcrrUrA PRTMETRA - SANçOES ADMINISTRATIVAS

1.5. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do

Edital.

GLÁUSULA DÉctMA SEGUNDA - RESGISÃO

1.6. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

1.6.1. porato unilaterale escrito da Administração, nas situaçÕes previstas nos incisos la Xll e XVll do art.

78 da Lei no 8.666, de í993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da

aplicação das sançÕes previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

1.6.2. amigavelmente, nostermosdoart. T9, inciso ll, da Lei no8.666, de 1993.

1.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o

direito à prévia e ampla defesa.

1.8. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisáo administrativa prevista

no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.

1.9. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

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

1.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e arnda devidos;

1.9.3. lndenizaçÕes e multas.
Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro -Tel.: (33) 32469065 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 0'1.613.12110001-71
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cLÁusuLA DÉcrMA TERGETRA - VEDAÇoES

1.10. Évedado à CONTRATADA:

1.10.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

1.10.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,

salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉGIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

1.14. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei no

8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos
e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do

Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

cLÁusuLA DÉcrMA sExrA - puBlrcAçÃo

1.15. lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na imprensa

oficial, no prazo previsto na Lei no 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FoRo

1.16. E eleito o Foro da Comarca de Mantena para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo

de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2o da Lei no 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

.. de............ de2021.

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE

Prefeito Municipal - CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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GLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAçOES

1 . í I . Eventuais alteraçÕes contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

1.12. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato.

1.13. As supressÕes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite

de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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